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س وٝ ضٚٚس حٕب٘یٝ ٔی ٘بٔٙسوٝ ٗ سبذتٗ شٞٗ ٔجتسی ثىبض ٔی ثط٘ثب يٙٛاٖ تٕٟیس ٔمسٔٝ ثطای ضٚضضاای ِٔٛفبٖ ضیٜٛ -

ا٘حبء يّٓ  ،ٔطتجٝ يّٓ ،غطؼ يّٓ 6،ٔجبحج ٚاثٛاة يّٓ-5يّٓ ِٔٛف -4،یسٜ يّٓ فب-3 ،ٔٛؾٛو يّٓ-2، ًطیف يّٓت-1ضبُٔ:

                                               .ٔیطٛز

 ػلن ٍالسام اى                                                       

 ىط ٚٚلٛو ذكب ضا ٔٛضز ثحج لطاض زٞیٓ                  ف-2يّٓ ٚالسبْ آٖ-1ثطای تًطیف يّٓ ٔٙكك ثبیس

يّٓ اظ ویفیت ٘فسب٘ی ٚ ٚرسا٘ی ٚ ثًؿی ٌفتٙس است ٚ ٛضات ثسیٟی تػ ءی ٚيّٓ رعيّٓ ٚالسبْ آٖ:ثًؿی  ًٔتمس٘سآٌبٞ-

غیط لبثُ تًطیف ٚيّٓ ضا زٚض زا٘ستٙس ا٘سچٖٛ ٞط چیعی ثٛسیّٝ يّٓ ضٙبذتٝ ٔیطٛزپس ذٛز يّٓ ثٛسیّٝ ذٛز ضٙبذتٝ ٔیطٛز 

يمُ یب لٜٛ ٔسضوٝ حبغُ ٘عزضوٝ زُ یًٙی :يّٓ غٛضتی است اظضی آًِّ ٞٛ اِػٛض اِزبّٞیٝ ٔٗ اِطی يٙس اًِم.ثًؿی ٌفتٙس 

زض شٞٗ ٔب ٚرٛز زاضز  ثسیٗ ٚسیّٝ  يّٓ تبظٜ ای ثسست ٔی ٛضتی اظ آٖ ٔیطٛزٔخُ يّٓ ٔب ٝث حیٛاٖ ٚا٘سبٖ وٝ زیسٜ ایٓ ٚغ

 ٖ است.غٛضی ثٛرٛز أسٜ ِٚی ربُٞ فبلس آ اٚضیٓ . فطق يبِٓ ٚربُٞ ایٗ است وٝ يبِٓ زض شٞٙص

 آٖٟب زضایٗ است وٝ شٞٗ تب ثٝ أطی تٛرٝ ٘ىٙس غٛضتی زض٘مص ٔیجٙسز.تطبثٝ آ٘ آٖوٝ غٛض اضیب زض  ٙٝ استشٞٗ ثٝ ٔٙعِٝ آی

ٝ حبغُ ٔیطٛزثب شٚاِػٛضٜ س.غٛضتی وٝ زض آیٙطی ثٛرٛز ٕ٘ی آیلطاض ٍ٘یطز ٘مٕیٍیطز ٚایٗ ٞٓ وٝ تبچیعی ٔمبثُ آٖ ضىُ ٘

ٟب ًٔتمس٘سيیٗ آٟ٘بٚ٘سرٝ ثسَ آ٘ٔطبیی غُ ٔیطٛزحىٕبی اظ ا٘سبٖ غٛضت ا٘سبٖ حبایٙىٝ :وٕبَ ٘سجت ٚاضتجبـ زاضز ٔخُ 

 است ٘تیزٝ :اظِحبل ٔبٞیت فطلی ثیٗ ٚرٛز ذبضری ٚشٞٙی ٘یست 

ذٛضضیس ٔٙمص ٔیطٛزِٚی زض شٞٗ ُ ٚرٝ تفبٚت آیٙٝ ثب شٞٗ:زض آیٙٝ فمف غٛض ٔحسٛسبت آٖ ٞٓ فمف اظ ٘ٛو ٔجػطات ٔخ

 ٚ غٛض ًٔمَٛ ٔخُ يّٓ ٚضٚح. یطٜ ٚرٛز زاضز ٔخُ :غٛضت ثٛ ،سطزیالٜٚ ثط ٔجػطات،ّٕٔٛسبت، ٔطٕٛيبت ٚغي

ذبضری وٝ غٛضت حبغُ زضشٞٗ ثب ٚاسكٝ است ٔخال ٓ حػِٛی يجبضت است اظيّٓ ثٝ اضیبءيّيّٓ حػِٛی ٚيّٓ حؿٛضی:

ض ٔمبثُ ٔب :يبِٓ ٚزضذت:ًّْٔٛ يّٓ حؿٛضی ز س وٝ زض ایٙزب شٞٗزضذت چٙبض ٔی ثیٙیٓ وٝ غٛضتی اظ آٖ زض ٔب ثٛرٛز ٔی آی

ت ثی ٚاسكٝ ا٘زبْ ٔیطٛزًّْٔٛ ذٛز زض ٘عز يبِٓ حبؾط است ٔخُ ٚاسكٝ ٘سجت يّٓ ٔب ثٝ يّٓ حػِٛی است وٝ ثٝ غٛض

ضا ذٛزاٌبٞی ٔی زا٘س.يّٓ شات  ضًٛض یب ٚرساٖ ٔی ٘بٔٙسٚفطٚغی آٖ حبالت ذٛز.زضضٚا٘طٙبسی يّٓ شٞٗ ضا ثٝ حبالت ذٛز

 احسیت ثٝ ٔٛرٛزات يّٓ حؿٛضی  است 



 تظذیك تظَس،                                                   

ٕٞبٖ غٛضتی است هستمین است ٍػلن  اسد . ػلن آىصیشاطَست دس راتی الْی هستلضم تغییشوِ دس رات حك ایي ٍخَد ًذ

وٝ زض شٞٗ وٝ ثٝ زٚ غٛضت تػٛض :وٝ غٛضت سبزٜ ی شٞٙی اسٙبز چیعی ثٝ چیع زیٍط ٘جبضس ٔخُ غٛضتی اظ ا٘سبٖ ٚظٔیٗ 

:اسٙبز أطی ثٝ أط زیٍط ثٝ ایزبة یب سّت ٔخُ ا٘سبٖ حیٛاٖ است.ِفهی وٝ ًٔجط تػسیك ًٔجط تػٛض ٞٓ ٞست ٞط ٚتػسیك 

عی وٝ ثٝ حىْٛ ثٝ یب ٔحَٕٛ چیٔ-2اسٙبز زازٜ ٔیطٛز ٛو چیعی ٝث آٖٔحىْٛ يّیٝ یب ٔٛؾ-1تػسیك ٔستّعْ سٝ تػٛض است

ٟبیی وبفی ٘یست ٕٔىٗ یٗ وطٚی است ایٗ تػٛضات ثٝ تٙغٛض ٘سجت ٔحَٕٛ ثٝ ٔٛؾٛو ٔخُ ظٔ-3ٔٛؾٛو ٘سجت زازٜ ٔیطٛز

زاضز ِٚی تػٛضلبتُ ثٛزٖ اٖ ضا  ٔخُ فطز ٔطىه ثٝ لتُ شٞٗ ػسیك ٘ساضتٝ ثبضس ا زاضتٝ ثبضس  ِٚی تایٟٙب ض 3یه فطز ٞط 

بٜ تػسیك ضیبثسایٗ ٘سجت تحمك زاضز یب ٘ٝ آٍ٘ٔی ثبیس زٚلتی يّٓ ثٝ ٚلٛو ٘سجت حبغُ ضس آزٞٙٛظ حىٕی غبزض ٘ىطزٜ.حبَ 

ح ٚ ضٚضٗ ثسیٟی ٚؾطٚضی ٚاؾیب -1ْ تػٛض ٚتػسیك: ب يسْ ٚلٛو.السبس تػسیك یًٙی اشيبٖ ثٝ ٚلٛو ٘سجت یثٛرٛز ٔی آی

  .ی شٞٗ ٔیطٛزفىط ٚٚلٛو ذكب آٖ حبالت ازضاوی وٝ ٔٛرت يّٓ ٚآٌبٞ اوتسبثی٘هطی ٚ-2است 

 فىش ٍٍلَع خـا دساى                                            

ٓ وّی وٝ حىٓ ٚاستسالَ است زض حبِت اَٚ شٞٗ ٚ حفم تسايی زٚ حبالت يبِی :ٔفبٞی وٝ یه حبالت اثتسایی :حسبس

شٞٗ ضا ثٛرٛز ٔی اٚضز وٝ شٞٗ زضآٖ ثٝ تػطف ٚ ٔطتطن ثب حیٛاٖ أب ٕٞیٗ ازضاوبت اثتسایی ٔٛاز الظْ ثطای  ثیطتط پصیط٘سٜ

زات ضسٜ است ثٝ ٕٞیٗ ٛ٘سیطٝ ا٘سبٖ است وٝ سجت تٕبیع اظ سبیطٔٛرٚ ا رسیسی وطف ٔی وٙس. فىط س ًّٚٔٛٔبتزضٔی آی

ز ضا ًّٛٔبت ذٛ: ا٘سبٖ ثطای حُ ٔزٟٛالت ذٛز اَٚ ٔزِیُ ثٝ اٚ ٘بقك ٔی ٌٛییٓ ٘بقك یًٙی يبلُ ثٛزٖ  ذالغٝ ایٗ وٝ 

ّٛٔبت ضا ظْ است ًٔٚ ال ٔزٕٛو ظٚایبی ٔخّج ٔسبٚی زٚ لبئٕٝ است تػسیك ٔزَٟٛ تفحع ٔی وٙس ٔخُ ایٗ تػسیك :

زٚظاٚیٝ ٔتربضد ٔتسبٚی ا٘س ایٗ يُٕ ضا وطف ٔزَٟٛ ثٛسیّٝ ًّْٔٛ ٔی ٘بٔٙس. -2زٚ ظٚایٝ ٔتجبزَ ٔسبٚی ا٘س.-1ٔطتت ثىٙیٓ 

فىط یًٙی ٔطتت سبذتٗ أٛض ًّْٔٛ ثطای وطف ٔزَٟٛ. زض فىط ٘یبظٔٙس یه تطثیت ثٝ زالِت  اِتعْا ثط يّت فبيّی لٜٛ يبلّٝ 

طوت شٞٗ اظ ٔكّٛة ٝث ٔجبزی ًّْٔٛ تػٛضی وطف ٔزَٟٛ است ٔطحْٛ سجعٚاضی : فىط حاست ٞسف شٞٗ اظ ٔطتت وطزٖ 

اظ ٔجبزی ًّْٔٛ ثٝ ٔكّٛة . تػٛض ٔزِٟٛی ضا ثٛسیّٝ تػٛضات ًّْٔٛ ٚتػسیك ٔزَٟٛ ضا  یب تػسیمی ٚسپس حطوت  آٖ

ٔػٖٛ ٔب٘سٖ  ِغعش ٚثطای ؼ ذكب ٚزض فىط  شٞٗ ا٘سبٖ پیٛستٝ زض ًٔط ثٛسیّٝ  تػسیمبت ًّْٔٛ وطف ٔی وٙیٓ.ٚلٛو ذكب

 ضا ٔٙكك ٔی ٘بٔیٓ. وٝ آٖاظ ذكب سّسّٝ  اغَٛ ٚلٛايس ضاثىبض ٔیجطیٓ 

 تؼشیف هٌـك                                                   

ت ا٘تمبال«-2ا٘تمبَ شٞٗ اظ ًّْٔٛ ثٝ ٔزَٟٛ  يّٓ یب غًٙتی وٝ زض«-1سی ٚلكت اِسیٗ ضیطاظی  ٔٙكك ضا اثٗ سیٙب ٚذٛارٝ قٛ

تی است كمیبٖ ٔتبذط ًٔتمس٘س وٝ ٔٙكك : آِقطیك فىط غحیح ٚاستسالَ ضا ٔی أٛظز. ٔٙ«-3رسا ٔیطٛز غحیح اظ غیط غحیح 

لب٘ٛ٘ی ضسب٘سٖ احط فبيُ ثٝ ٔٙفًُ . آِت  شٞٗ ضا اظ ذكب حفم ٔی وٙسٚ ٚاسكٝ ثیٗ فبيُ ٚٔٙفًُ  زض ی وٝ ثىبض ثطزٖ آٖلب٘ٛ٘

 ٖ است وٝ ٔٙكك ٔٛرت حفم اظ ذكب است .ْ یًٙی شوط ٔطايبت زضٔٙكك ثطای آاِىال ٞب اال٘سبٖ يٗ اذكب فی تًػٓ ٔطايبت



 اّویت ٍفایذُ هٌـك                                                

ضا  ٖاظ ٔفیستطیٗ زا٘ص ٞب است ٚ ثطذی آٛظز  ضاٜ ٚضسٓ غحیح ا٘سیطیسٖ ضا ٔی آٔ إٞیت زا٘ص ٔٙكك ثطذی ًٔتمس٘س چٖٛ

 فبلس اضظش ٔیسا٘ٙس                                         

 ػمیذُ ؿش فذاساى هٌـك                                                 

زٔی وٝ ٔٛرت ضسٜ است ا٘سبٖ اظ ًّْٔٛ ثٝ ٔزَٟٛ پی ثجطزچٖٛ ثبيج ضسٜ است ٔػبِح یسٜ قطفساضاٖ ٔٙكك: أتیبظ ثطتط آ.يم

ضید ثعضٌٛاض  زض ٘زبت لطیت ثب ایٗ ٔؿْٕٛ  س تب حبفم شٞٗ اظ ذكب ثبضس وٝ ٔٙكمی یٓ پس ثبیس لب٘ٛ٘ی ثبضٚٔفبسس ضا ثطٙبس

ی ًٔمَٛ ٔی ٌٛیس :فكطت ا٘سبٖ غبِجب ثطای تٕییع ثیٗ حك ٚثبقُ ٚثبظ ضٙبذتٗ افىبض غحیح اظ غیطٜ.حس ٚلیبس ٞط یه اظ ًٔب٘

زٜ ای است ٚ ٞط چیع ی ٔبزٜ ٔرتع ٚ غٛضتی ٔرتع زاضز ٔخال اٌط سٜ ثٙبثطایٗ ٞط والْ ضا ٔبآٔٔحسٚز ثٛرٛز ثب  تًطیف 

ٔبزٜ لیبس زضست ثبضس اظ ٔحسٛسبت یب ٔتٛاتطات ضبیستٍی زاضز ٚيیت ٘یست أب ٕٔىٗ غٛضت اٖ غحیح ٘جبضس ٔخال  

ضبیستٝ ٚ حس ٚسف ضيبیت  ضسٜ أب ٔبزٜ ثطای ثطٞبٖ  ضطایف ا٘تزبد ضيبیت ٘طٛزیب غٛضت لیبس غحیح است ٚضطایف ا٘تبد

ٔخبَ وّی ثطای يیت زض غٛضت:ید اظ اة است  . ٞط اثی سیبَ  . ٘تیزٝ ید سیبَ -1٘یست.ٔخال اظٔطٟٛضات یب ٔریالت است 

 .زض حس ٚسف غٛضت لیبس ًٔیٛة ٚيیت آٖ-بزٜ غحیحاست زض ایٗ ٔخبَ غغطاٚ وجطا اظ حیج ٔ

 تفؿیُ است.   خبَ ثطای يیت زض ٔبزٜ:اسٛز ٕٞٛظٖ افًُ است. ٞط ٕٞٛظٖ افًّی غفتٔ-2

پس اسٛز غفت تفؿیُ است. زض ایٗ ٔخبَ غٛضت غحیح ٚ ضطایف ا٘تبد ضيبیت ضسٜ ٔبزٜ وجطا ًٔیٛة  است. ٔٙكك ٔٛرت  

ست  زض ٚالى تمٛیٓ ٚتػیح فىطٚ٘سجت غٙبيبت ثٝ فىطٚيمُ ٔخُ غٙبيبت تػٛض والْ ٚ٘سجت غٙبيبت يطٚؼ ثٝ ضٟط ا

 تی وٝ ثبيج حفم ٔػٖٛ ٔب٘سٖ اظ ذكب است اثٗ سیٙب ٔی ٌٛیس يّٓ ٔٙكك تطاظٚ است. لٛايس ٔٙكك ٚسیّٝ ٚآِ

 ػمیذُ هخالفاى هٌـك                                              

غعاِی اظ ٔربِفبٖ سط سرت فّسفٝ تحػیُ ٔٙكك  ضا ٔٛرت أتیبظ حك ٚثبقُ  ٔی زا٘ٙس ٔربِفبٖ ٔٙكك  ًٔتمس٘س ٔٙكك 

تبحیطی زض رطیبٖ استسالالت ٘ساضز شٞٗ ٔستمیٓ ٚ يمُ سّیٓ  ٛا٘یٗ ٞست  وٝ زا٘ستٗ ٚ٘سا٘ستٗ آٖلٛايس ٚلٔزٕٛيٝ اظ 

ٔیتٛاٖ ثٝ تًطیف ٞبی  تٗ ضاٜ ٚ ضسٓ غحیح آٖٛذظ ٘ب غحیح  ثبظ ٔیطٙبسس ٚ ثسٖٚ آٔذٛزثٝ ذٛز استالالت غحیح ضا ا

ٔربِفبٖ ٔیٍٛیٙس ٕٞٝ افطاز اظیه ٘ٛو ٔٙكك فكط قجیًی   غحیح ضسیس ثسیبضی اظافطاز ٔٛفك ثب ٕٞیٗ ضٚش ثٝ ٔٛفمیت ضسیس٘س

ٛذتٗ لٛايس ٔٙكك ٔیتٛا٘یٓ ثٝ ضاحتی استساَ ثىٙیٓ ٚ يُٕ اضتزبِی ٚقجیًی ذٛزثٝ سٓ يمُ سّیٓ ثط ذٛضزاض٘س ٚثسٖٚ آٔثٝ ا

َٛ ٚلٛايس یت ٘یتس :لٛايس ٔٙكك چیعی رع اغال-1طات چٙس ٔربِف ضا ثطضسی ٔیىٙیٓ ذٛزٔمسْ ثط ٘هط ٚتئٛضی  حبال ٘ه

يمُ سّیٓ ٘یست ٚ ثًؿی اظ ٔربِفبٖ ًٔتمس٘سٔٙكك أطی تػًٙی ٚ٘ٛيی ِفبنی است وٝ اسبسب ٔٙزطثٝ وطف ٔزَٟٛ 

طا٘سیس ثیىٗ:ٔٙكك ضا وٝ ٚسیّٝ وست يّٓ زا٘ستٝ ٚسیّٝ ٘یست ف-2كك ضا ٔػبزضٜ ثٝ ٔكّٛة ٔیسا٘ٙس ٕ٘یطٛزٚ لیبسبت ٔٙ

بیسٜ ٔٙكك :اِعاْ ٚاسىبت ذػٓ زض ٔجبحخٝ ٚضاسد وطزٖ ذكب ٞبیی است وٝ ٚٔزٟٛالت رع ثب ثطاٞبٖ لیبس ًّْٔٛ ٕ٘یطٛ٘س . ف



یجی ثبضس زض شٞٗ ثٛرٛز ٔی اییس وطف حمیمت ثٝ تًمُ ٚلیبس ٚ استرطاد رعئیبت اظ وّیبت ٔیسط ٕ٘ی ضٛز ثّىٝ ثبیس تطت

ًّْٛ ٕ٘ی وٙس  فبیسٜ ضا ٔوبضت ًٔتمسٜ لٛايس ٔٙكك ثبٕٞٝ ی زضستی ٚاستٛاضی اش ٔزِٟٛی ز-3وطز ٚرعئیبت ضا ٔكبًِٝ 

زا٘ستٗ اغكالحبت ٚزاضاضسٖ لٜٛ فٟٓ ٚ ٔیٍٛیس اٌط ٔمسٔٝ ًّْٔٛ ٘جبضس ٘تیزٝ ٞٓ ًّْٔٛ ٘رٛاٞس ثٛز . يمیسٜ ثٝ   حمیمی آٖ

ضا ضز وطزٜ ٚ اٛث سًیس اثِٛریط ٞٓ ثط لیبسبت اثٗ  ٚ فبضاثی ٞٓ زض احػبء يّْٛ آٖ ثیحبغّی ٔٙكك تبظٌی ٘ساضز ٚاظ لسیٓ ثٛزٜ

ٌطٜٚ ا٘س یه ٌطٜٚ زض ثیبٖ لٛايس ٔٙكك ٕٚ٘ی  2ط ٞٓ اٖ ضا ضز وطز٘س . ٔٙكمیبٖ ٚاضز وطزٜ ٚ چٙس زا٘طٕٙس زیٍ سیٙب ایطاز

 ثطٛ٘س ٚ یه ٌطٜٚ زض قطز ٔٙكك ٚ ٔیٍٛیٙس تٟٙب ٚسیّٝ ثطای ضسیسٖ ثٝ حمیمت ٔٙكك ٘یست. ىط اضظش آٖتٛا٘ٙسٔٙ

حسيبِی وبُٔ زضیبفتٗ ٔٛؾٛيبتی وٝ ثیص اظ ٔٙكك ثٝ ٘حٛ فٛایس ٟ٘بیی ٔٙكك :ضسب٘سٖ يمُ سّیٓ زضافطاز ٚارس ضطایف زض 

٘بلع زضیبفت ٔی وطز٘س . تحػیُ ٔٙكك ٘ٛيی اضظش فىطی است وٝ ثبيج تمٛیت ٚتًمُ فىط ٔیطٛز ٔٙكك  ٔفتبح فّسفٝ 

 است ٚ چٙس فبیسٜ زیٍط...

 تست                                                           

 است ------ٝ فمف غٛض ٔحسٛسبت اٖ ٞٓ اظ ٘ٛواظ آیٙٝ آ٘ست وٝ زض آیٙٚرٝ اذتالف شٞٗ -1

 ٔسٕٛيبت-1

 ّٕٔٛسبت-2

 ٔجػطات-3

 ٔطٕٛيبت-4

 يّٓ ٔبثٝ اضیب ذبضری ثٝ ٔیب٘زیٍطی غٛضت شٞٙی است----زضيّٓ-2

 يّٓ ثسیٟی-1

 يّٓ حػِٛی-2

 يّٓ حؿٛضی -3

 يّٓ اوتسبثی-4

 است-------یت ٘سجت ثٝ ٔٛرٛزاتيجبضت ضا ثب وّٕٝ ٔٙبست پط وٙیس. يّٓ شات احس-3

 يّٓ حؿٛضی -1

 يّٓ حػِٛی-2



 يّٓ ؾطٚضی3

 يّٓ غیط ؾطٚضی -4

 تػٛض ذٛضضیس ٚٔبٜ چٍٛ٘ٝ تػٛضی است؟-4

 تػٛضٚاحس-1

 تػٛضًٔتسزثسٖٚ ٘سیت تمییسی یب ٚغفی-2

 تػٛض ًٔتسزثب ٘سجت تمییسی یب ٚغفی-3

 تػٛض ًٔتسز ثب ٘سجت ذجطی ٔطىٛن-4

 تًطیف وساْ ٌعیٙٝ است؟ لُ یحتّٕٗ اِػسق ٚاِىصة-5

 لؿیٝ-1

 ًٔطف -2

 ًّٔٛٔبت تػٛضی-3

 ٔزٟٛالت تػسیمی-4

 تػٛض حسٗ يبِٓ است اظ وساْ ٘ٛو تػٛض است؟-6

 تػٛضًٔتسزثسٖٚ ٘سجت تمییسی یب ٚغفی -1

 تػٛض ًٔتسز ثب٘سجت تمییسی یب ٚغفی -2

 تػٛض ٚاحس -3

 تػٛض ًٔتسز ثب ٘سجت ذجطی ٔطىٛن-4

 است؟وساْ تًطیف ٔٙكك ٘بزضست -7

 اشيبٖ ثٝ ٚلٛو ٘سجت یب يسْ ٚلٛو ٘سجت-1

 ازضان ٚلٛو یب ال ٚلٛو-2

 يجبضتی است ا٘طبیی ٚأطی -3



 ایمبو ٘سجت یب يسْ ایمبو  -4

 حبالت ازضاوی زٚ ٌٛ٘ٝ وّی است وٝ زض ازضاوبت اثتسایی یه ٔٛضز ٘یست ٔطرع وٙیس؟-8

 احسبس-1

 ازضان-2

 زضن ٔفبٞیٓ وّی-3

 حفم تسايی-4

 ٘بٔیسٜ ٔیطٛز؟---یًٙی وطف ٔزَٟٛ ثٛسیّٝ ًّْٔٛيُٕ شٞٙی -9

 تًطیف-1

 فىط-2

 تػٛض-3

 تػسیك-4

 أٛض ًّْٔٛ زض ًّٔٛٔبت تػٛضی ٚتػسیمی وساْ یه اظ يُّ اضثى است؟ -10

 ٔبزی-1

 غٛضی-2

 فبيّی-3

 غبیی-4

 وساْ ٔٛضز اٌط ٔبزٜ لیبس ثبضس لیبس غحیح ٘یست ؟-11

 ٔحسٛسبت-1

 ٔتٛاتطات-2

 اِٚیبت-3

 تریالت-4



 پبسد سٛاالت تستی

1-3*2-2*3-1*4-2*5-1*6-4*7-3*8-3*9-2*10-1*11-4 

                                                   

 تششیحی     

 ءرعتػٛضات ثسیٟی ٚاوتسبثی ا٘سبٖ ٔی زا٘ٙسٚ يّٓ زض ٔٙكك غٛضت حبغُ حبغُ شٞٗ است ٚءيّٓ چیست؟يّٓ ضارع-1

ضا غیط لبثُ تًطیف ٔی زا٘ٙس ِٚی ٘ىتٝ ٟٔٓ يّٓ يجبضت اظ غٛضتی اظ ضئ زض ٘عز يمُ یب ٖ ویفیبت ٘فسب٘ی ٚٚرسا٘ی. ثطذی آ

 لٜٛ ٔسضوٝ.

السبْ يّٓ ضا ثٝ قٛضذالغٝ ثیبٖ وٙیس؟تػٛض ٚتػسیك وٝ زٚ لسٓ ا٘س یه ثسیٟی ٚؾطٚضی زٚ٘هطی ٚاوتسبثی تػٛض -2

ػسیك ٘سجت زازٖ چیعی ثٝ چیع زیٍطثٝ ایزبة غٛضت شٞٙی  است اظ اسٙبز چیعی ثٝ چیع زیٍط٘جبضس ٔخُ تػٛض ٔب اظٔخّج ت

 یب سّت ٔخُ ا٘سبٖ فب٘ی است.

ٙٝ ٖ ضا ثٙٛیسس؟یه تب چیعی ٔمبثُ آیٖ ضسٓ ٔیطٛز ٚرٝ ضجبٞت ٚاذتالف آآیٙٝ است وٝ غٛضت اضیب زضشٞٗ ثٝ ٔٙعِٝ آ-3

ٙٝ ثٛرٛز ٛضتی اظ آٖ زض آیٔمبثُ آیٙٝ لطاض ٌیطز  غلطاضٍ٘یطز ٘مطی ضىُ ٕ٘ی ٌیطز شٞٗ ٞٓ ایٍٙٛ٘ٝ است زٚچٖٛ چیعی زض 

ٙٝ حبغُ ٔیطٛز غٛضتی وٝ زض آی-3ٖ زض شٞٗ ثٛرٛز ٔی آیسچٖٛ ثٝ أطی تٛرٝ وٙس غٛضتی اظ آ یس شٞٙٓ ٞٓٔی آ

حبغُ ٔیطٛز  ٚرٝ اذتالف آٖ  ٛضت استثبشٚاِػٛضوٕبَ ٘سجت ٚاضتجبـ ضا زاضزچٙبٖ وٝ اظا٘سبٖ غٛضت ا٘سبٖ اظ است غ

زٔی يالٜٚ ثط ٚٔبٜ زض غٛضتی وٝ زض لٜٛ ٔسضوٝ آ و ًٔیٙی ٔجػطات  ٔخُ ذٛضضیسٖ ٞٓ اظ ٘ٛٙٝ فمف ٔحسٛسبت آزض آی

 یس.ٔی إّٓٔٛسبت ٞٓ ثٛرٛز -ٔطٕٛيبت–ٔسٕٛيبت -ٔجػطات

يّٓ حػِٛی ٚيّٓ حؿٛضی ضا ٔرتػطا تٛؾیح زٞیس؟ يّٓ حػِٛی يّٓ ثٝ اضیب ذبضری ثٝ ٔیب٘زیٍطی غٛضت شٞٙی  -4

تیٓ ٚسطٚذبضری ًّْٔٛ يّٓ است ٔخال ٚلتی ثٝ زضذت ٔی ٍ٘طیٓ ٔب يبِٓ ٞسیًٙی غٛضتی اظ ًّْٔٛ وٝ زض ٘عزيبِٓ حبؾط 

ب ثٝ يّٓ شٞٗ ثٝ ویفیبت ٚذٛزحبالت ٚشٞٗ ٔستمیٕ:ٖ است وٝ ًّْٔٛ زض ٘عز يبِٓ حبؾط ثبضس ثسٖٚ ٚاسكٝ ٔخال حؿٛضی  آ

يّٓ ٚاٌبٞی زاضز یًٙی ٘فس يبِٓ است ٚذطٓ ٔب ًّْٔٛ ٚ ٚاسكٝ ثیٗ يبِٓ ًّْٚٔٛ ٘یست  ٚایٗ يّٓ ضا زض  حبالت آٖ

 ضٚا٘طٙبسی ٚرساٖ  ٔیٍٛیٙس.

يّٓ شات احسیت ٘سجت ثٝ ٔٛرٛزات يّٓ حؿٛضی است چطا ؟ظیطا حػَٛ غٛضت زض شات اِٟی ٔستّعْ تغییطاست -5

 ٖ زاضزذساٚ٘س يّٓ احبقٝ ٔستمیٓ ثٝ آست ٚٚتغییط ٚتجسَ ضا زض شات حك اِٟی  ضاٜ ٘ی

ٔحىٛٔٝ ثٝ یب ٔحَٕٛ  تػٛض-2ٔحىْٛ يّیٝ یب ٔٛؾٛو ٔخُ ظٔیٗ ػٛض ت-1ستّعْ سٝ تػٛض است ٘بْ ثجطیس؟ٞط تػسیك ٔ-6

 تػٛض ٘سجت ٔحَٕٛ ثٝ ٔٛؾٛو ٔخُ است. ظٔیٗ وطٚی است-3ٔخُ وطٚی 



٘ٝ است یه حبالت ازضاوی اثتسایی وٝ ضبُٔ احسبس ٌٛ-2یح زٞیس؟ حبالالت ازضاوی ازٔی زٔی ضا تٛؾحبالت ازضاوی آ -7

ٚازضان  ٚحفم تسايی زض ایٗ حبِت شٞٗ ثیطتط پصیط٘سٜ ٚ زض ایٗ حبالت إ٘سبٖ ثیطتط ضجیٝ حیٛاٖ ٞست ٚ ازضن يبِی 

 یًٙی زضن ٔفبٞیٓ وّی ٚحىٓ ٚاستسالَ

ٔسضوٝ وّیبت  ٘كك ثبقٗ ٚ ٔٙهٛض ظثبٖ  ا٘سبٖ حیٛاٖ ٘بقك ٚفىط یًٙی چٝ؟٘بقك ثٛزٖ ا٘سبٖ یًٙی يبلُ ٚٔتفىط ٚ لٜٛ ی -8

ًّٔٛٔبت ٔٛاز ٚٔمسٔبت  اٚ٘یست فىط یًٙی ٔطتت سبذتٗ أٛضًّْٔٛ ثطای وطف أٛض ٔزَٟٛ فىط زٚ حطوت است زض ذعا٘ٝ

 ٖ ًّٔٛٔبتضا ٔتٙبست ثب أٛض ٔكّٛة وطف ٔی وٙس ٚ ٔطتت وطز

ٚثطای ٔػٖٛ ٔب٘سٖ اظ ذكب زض فىط ٘یبظٔٗ ثٝ  ٚلٛو ذكب زض فىط چٍٛ٘ٝ است؟شٞٗ ا٘سبٖ پیٛستٝ زض ًٔطؼ ذكبٚ ِغعش-9

 ضا ٔٙكك ٔی ٘بٔٙس ه سّسّٝ اغَٛ ٚلٛايسی ٞستیٓ وٝ آٖی

تًطیف ٔٙكك اظ ٘هط اثٗ سیٙب؟ٔٙكك يّٓ یب غًٙتی وٝ زض ا٘تمبَ شٞٗ  اظ ًّْٔٛ  ثٝ ٔزَٟٛ ٚ ا٘تمبالت غحیح  اظ غیط -10

قطیمٝ فىط غحیح ٚاستسالَ ضا ٔی ضت سبزٜ تط ٔٙكك غحیح رسا ٔیطٛز ٚ ویفیت وطف ٔزٟٛالت ضا ثیبٖ ٔی وٙس ٚيجب

 ٛظزآٔ

ٛظزاظ ٔفیس تطیٗ زا٘ص ٜ ضسٓ غحیح ا٘سیطٝ ٚتفىط ضا ٔی آٔب زا٘ص ٔٙكك زاضای إٞیت است ؟ثطذی ًٔتمس٘سچٖٛ ضاآی-11

 ٞب ثطای ضسیسٖ ثٝ سًبزت ٚضٙبذت حك ٚثبقُ است .

تبحیطی آٖ يٝ اظ لٛايس ٚلٛا٘یٙی ٞستٙس وٝ زا٘ستٗ ٚ٘سا٘ستٗ ٔربِفبٖ ٔٙكك چٝ يمیسٜ ای زاض٘س؟ًٔتمس٘س وٝ ٔٙكك ٔزٕٛ-12

ٔی ضٙبسٙس  ٚ ثطذی زض رطیبٖ استسالالت ٘ساضز ٚ شٞٗ ٔستمیٓ ٚيمُ سّیٓ ذٛز ثٝ ذٛز استسالَ غحیح ضا اظ فبسس ثبظ 

 رٙجٝ تػًٙی ِٚفبنی زاضز  ًٔتمس٘س وٝ آٖ 

ٛذتٗ ٔٙكك ثٝ غٛضت فكطی استسالَ وطزٜ ٚ ثسٖٚ آٔفكطی ٚقجیًی است يمُ سّیٓ یًٙی چٝ؟يمُ سّیٓ ٘ٛيی  ٔٙكك -13

 يُٕ اضتزبِی ٚقجیًی ذٛزثٝ ذٛزضٔمسْ ثط ٘هطی ٚ اوتسبثی است

ٖ ضا ٚسیّٝ وست يّٓ زا٘ستٝ ا٘س ٚسیّٝ ٘یست ا ثٙٛیسیس؟فطا٘سیس ثیىٗ ٔٙكك وٝ آثطذی اظ ٔربِفبٖ ٔٙكك ٚ٘هطیبتطبٖ ض-14

وطزٖ ذكب ٞبیی وٝ زض شٞٗ است .زوبضت ًٔتمس وٝ لٛايس ٔٙكك ثب ٕٞٝ  ٚ فبیسٜ ٔٙكك اِعْا ٚاسىبت ذػٓ زض ٔجبحخٝ ٚ ضاسد

 زضستی ٚاستٛاضی ٔزِٟٛی ضا ًّْٔٛ ٕ٘ی وٙس.

ذٛز ثٝ وطف  ٖ ضا ثىبض ثجطیٓ.يمُ سّیٓ ذٛزثٝزضست آ ٖ ٔی تٛا٘یٓثٙٛیسس ؟ز ض غٛضت يّٓ زاضتٗ اظ آ فٛایس ٔٙكك ضا- 15

 ٚضظش ثبيج تمٛیت فىط ٚتًمُ ٔیطٛز غبفُ است .ٔفتبح فّسفٝ است ٘ٛيی مت ٔی پطزاظزأب اظ چطا ٚچٍٛ٘ٝ آٖحمی

 

 



 هثحث الفاف  -تخش دٍم 

 ٔٙكك ضاٜ ٚ ضٚش زضست فىط وطزٖ ٚ زضست ا٘سیطیسٖ ضا ٔی آٔٛظز.-

 ٔٛؾٛو ٔٙكك ًٔطّف ٚ حزٍت است وٝ أٛض شٞٙی است.-

٘یبظٔٙس ثٝ ٘طب٘ٝ ٞبیی است وٝ ٕ٘بیٙسٜ ی آٖ ًٔب٘ی شٞٙی أٛض شٞٙی ثطای ایٙىٝ اظ شٞٗ وسی ثٝ شٞٗ زیٍطی ا٘تمبَ یبثس -

 ثبضٙس وٝ ٟٕٔتطیٗ ٚ وبّٔتطیٗ ایٗ يالئٓ اِفبل است.

ا٘سبٖ ٔی ذٛاٞس افىبض ٚ ا٘سیطٝ ٞبی ذٛز ضا ثٝ ظٔبٖ ٞب ٚ ٔىبٖ ٞبی زٚض زست ثطسب٘س ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ثٝ ٚؾى يالئٓ وتجی -

 پبیساضتط است.ٔی پطزاظز وٝ اظ يالئٓ ِفهی حبثت تط ٚ 

 ت ٚ استسالالت ثٝ ٚسیّٝ ی آٖ ثط زیٍطاٖ ًّْٔٛ ٔی ضٛز.است ٚ تػٍٛضات ٚ تػسیمبت ٚ تفىطاِفم ، ٕ٘بیٙسٜ ٚ ٘طب٘ۀ ًٔٙی -

 ذفّ ); يالئٓ وتجی ; ٚرٛز وتجی (

 ِفم ); يالئٓ غٛتی ; ٚرٛز غٛتی (

 ًٔٙی ); غٛضت شٞٙی ; ٚرٛز شٞٙی (

 (ضیءذبضری ); ٚرٛز ذبضری ; ٚرٛز يیٙی 

 داللت ٍ السام سِ گاًِ آى                                           

 زالِت يجبضت اظ ثٛزٖ ضیءاست ثٝ ٘حٛی وٝ اظ يّٓ ثٝ آٖ يّٓ ثٝ چیع زیٍط حبغُ ضٛز ٔب٘ٙس زالِت زٚز ثط آتص .-

 زاَّ : چیعی وٝ يّٓ ثساٖ ٔٛرت يّٓ ثٝ چیع زیٍط ضٛز.-

 ع زیٍط يّٓ ثساٖ حبغُ ضٛز.ٔسَِٛ : آٖ چیعی وٝ ثٝ ٚاسكٝ ی چی-

 زالِت ٚؾًی  -3زالِت قجًی       -2زالِت يمّی      -1     السام داللت

 زالِت يمّی : زالِتی وٝ سجت آٖ يمُ ثبضس.ٔب٘ٙس زالِت ٔػٙٛو ثط غب٘ى-1

 ٖ یب تطس ت ضً٘ پطیسٌی ثط ؾًف ثسی : زالِت آحبض ذبضری ثس٘ی ثط حبِت قجیًی یب ٘فسب٘ی ،ٔب٘ٙس زالِزالِت قجیً-2

 زالِت ٚؾًی : زالِتی است وٝ سجت آٖ ٚؾى ثبضس .ٔب٘ٙس زالِت ِجبس سیبٜ ثط ٔبتٓ  -3



زض ٞط یه اظ السبْ سٝ ٌب٘ٝ زالِت ، يمُ ٔسذّیت زاضز یًٙی ثسٖٚ زذبِت يمُ ، شٞٗ اظ ٞیچ زاِّی ثٝ ٔسَِٛ آٖ ٔٙتمُ ٕ٘ی -

 ضٛز.

 ًٔٙی است وٝ زالِتی ٚؾًی است .زالِتی وٝ زض ٔٙكك ٔٛضز تٛرٝ است ٕٞبٖ زالِت ِفم ثط -

  السام داللت لفق تش هؼٌی                                               

 

 ًٔٙی  : ٔسَِٛ     -ِفم  :   زاَّ      

 

 ٞط ِفم ٔٛؾٛيی زاَّ) زالِت وٙٙسٜ ( ثط ًٔٙی است .

 

 ِفم زاَّ است . 

 ًٔٙی ٔسَِٛ است.

 السام داللت لفق تشهؼٌی

 زالِت ِفم ثط تٕبْ ٔٛؾٛو ِٝ                              

 زالِت ٔكبثمٝ                    ِفم ٚ ًٔٙی وبٔالٌ ٔكبثك ٚٔٛافك ٞستٙس -1 

 

 ذب٘ٝ ثٍٛییس ٚ ٔطاز تٕبْ حیبـ ، اتبلٟب ٚ زض ٚ پٙزطٜ ٚ غیطٜ ثبضس.                                       

 

 زالِت ِفم ثط رعء ًٔٙی ٔٛؾٛو ِٝ یًٙی ثط چیعی وٝ ؾٕٗ ٔٛؾٛو     زالِت تؿٕٗ        -2 

 ِٝ ٔٛرٛز است.                                            

 زیٛاض ذب٘ٝ ذطاة ضسٜ است .ٔی ٌٛیسذب٘ٝ اْ ذطاة ضس.                                             

 

 

    زالِت ِفم ثط أطی وٝ ذبضد اظ ًٔٙی ٔٛؾٛو ِٝ است ِٚی زض شٞٗ ثب                                                                           

 ٔالظْ ٕٚٞطاٜ است.آٖ                                                     

 ٞطٌبٜ ٔٛؾٛو ِٝ زض شٞٗ حبغُ ضٛز آٖ أط ذبضد اظ ٔٛؾٛو ِٝ                              زالِت اِتعاْ             -3 

 ٞٓ ثب آٖ حبغُ ضٛز.                                                   

  زض شٞٗ ثب آٖ ٔالظْ ٚ ٕٞطاٜ است .ٔب٘ٙس زالِت سمف ثط زیٛاض یب زالِت                                                      

 ٔرّٛق ثط ذبِك                                                 

  

 



 

 الظْ ٚ رٛز ذبضری                                   

 

 ٞط ٚلت ّٔعْٚ زض ذبضد ٔٛرٛز ضٛزالظْ ٞٓ ٔٛرٛز ٔی ضٛز.-1                                       

 ٔب٘ٙس سٛذتٗ وٝ الظْ ٚرٛز ذبضری آتص است .یًٙی ٞط ٚلت                            -2                                       

 آتص زض ذبضد ٚرٛز ضٛز آٖ ٞٓ ٔٛرٛز ضٛز.                                        

 

 الظْ ٚرٛز شٞٙی                                      

 

 ٞط ٚلت ّٔعْٚ زض شٞٗ حبغُ ضٛزالظْ ٞٓ حبغُ ضٛز-1                                       

 یًٙی ٞط ٚلت  ٔب٘ٙس ثیٙبیی وٝ الظْ ٚرٛز شٞٙی وٛضی است. -2السبْ الظْ ضیء         

 وٛضی زض شٞٗ حبغُ ضٛز ثیٙبیی ٞٓ حبغُ ٔی ضٛز چطاوٝ                                             

 وٛضی یًٙی فبلس ثیٙبیی ثٛزٖ                                         

 

 الظْ ٔبٞیت                                   

 

 أطی است وٝ ٞٓ زض ذبضد ٚ ٞٓ زض شٞٗ الظْ ضیء ثبضس.ٔب٘ٙس                    -1                                      

 ظٚریت چٟبض                                          

 ٞطٌبٜ زض ذبضد حبغُ ضٛز ظٚریت ٕٞطاٜ آٖ است ٚ ٞطٌبٜ زض                                       

 .شٞٗ حبغُ ضٛز تػٛض ظٚریت ثب آٖ ذٛاٞس ثٛز                                       

 

 ِفم ٔفطز -1                         

 السبْ ِفم  

 طوت یب لَٛ یب ِٔٛفِفم ٔ -2                        

 

 خظَطیات لفق هشوة                                              

 

 ذٛز زاضای ارعاء ثبضس . ٔب٘ٙس : ذب٘ٝ ی حسٗ-1

 

 ًٔٙی آٖ زاضای ارعاء ثبضس .یًٙی ٚلتی وسی ثٍٛیس ذب٘ٝ ی حسٗ چٙس غٛضت شٞٙی زض شٞٗ ٔب حبغُ ضٛز.-2

 ت ٘سجت ذب٘ٝ ثٝ حسٗ ()غٛضت حسٗ( ، ) غٛضت ذب٘ٝ ( ٚ ) غٛض

 



 رعء ِفم ثط رعء ًٔٙی زالِت وٙس.-3

 ِفم حسٗ زالِت ثط ًٔٙی حسٗ زاضز ٚ ِفم ذب٘ٝ زالِت ثط ًٔٙی ذب٘ٝ زاضز.

  

 ذػٛغیبت ِفم ٔفطز                                                           

 

 ٞط ِفهی وٝ ذػٛغیبت ِفم ٔطوت ضا٘ساضتٝ ثبضس ٔفطز است.

 

 ٚاٚيكف (« ) ٚ » ِفهی وٝ ذٛز ارعاء ٘ساضتٝ ثبضس. ٔب٘ٙس -1

 

 وٝ ِفهص زاضای ارعاء است «اهلل »ِفهی وٝ ًٔٙی آٖ رعء ٘ساضتٝ ثبضس. ٔب٘ٙس -2

ٚ « ٞستی ») ٕٞعٜ ، الْ ، اِف ، ٞبء ( ِٚی ًٔٙی آٖ ضا رعئی ٘یست . چطا وٝ شات احسیَت ثسیف است ٘ٝ ٔطوتَ.ٚ ٔب٘ٙس  

 ثسیف ٞستٙس. وٝ اظ ًٔب٘ی« ٚحست »

 

 «حسٗ » ِفهی وٝ رعء آٖ ثط رعء ًٔٙی آٖ زالِت ٘ىٙس ٔب٘ٙس -3

چطا وٝ ِفم حسٗ رعء زاضز ) حبء ، سیٗ ٚ ٖ٘ٛ ( ًٔٙی آٖ ٞٓ رعء زاضز ) حیٛاٖ ٘بقك ثب تطرػبت ًٔیٗ اظ لجیُ ضىُ ، 

 لیبفٝ ٚ لس ( ِٚی ٔخالً رعء حبء زالِت ثط حیٛا٘بت یب ٘بقمیت اٚ ٘ساضز .

 اسن                       

 .اسٕی وٝ ثٝ ذٛزی ذٛز ٚ ثٝ تٟٙبیی زاضای ًٔٙب ٔستمُ است -1                              

 «سًٙ»اظ ضٙیسٖ آٖ ًٔٙبیی زضشٞٗ ٔب ثٝ ٚرٛز آیس.ٔب٘ٙس-2                              

   

 ولوِ                            

 ِفهی است وٝ ثٝ ذٛزی ذٛزٚ ثٝ تٟٙبیی ثطًٔٙبی ٔستمّی زالِت وٙس.-1             السبْ ِفم ٔفطز    

 وٝ ثط ضفتٗ فبيّی زضظٔبٖ    « ضفت » ظٔبٖ آٖ ًٔٙی ضا ثطسب٘س. ٔب٘ٙس -2                                  

 ٌصضتٝ زالِت زاضز.                                   

 

 اداة                           

 ِفهی است وٝ ثٝ ذٛزی ذٛز ٚ ثٝ تٟٙبیی ًٔٙبی ٔستمُ اظ آٖ استفبزٜ                                 

 «ثب » ، « اظ » ، « ثٝ » ٘طٛز.                               

 



 زٚ تجػطٜ ٟٔٓ 

 

 اثٗ سیٙب زض ٔٙكك ضفب ٔی فطٔبیس:-1

 ٞطچٝ پیص ٔٙكمی وّٕٝ است پیص ٘حٛی فًُ است ،

 «یَؿطِةُ »ٚ « ؾَطَةَ » بؾی غبیت ٚ ٔؿبضو غبیت ،ٞٓ چٖٛٔب٘ٙس : ٔ

 أب چٙیٗ ٘یست وٝ ٞط چٝ ٘حٛی فًُ ثبضس ،پیص ٔٙكمی وّٕٝ ثبضس.

اظ ٘هط ٘حٛی فًُ ٞستٙس، زض حبِی وٝ ٘عز ٔٙكمی وّٕٝ ٔحسٛة ٔی ضٛ٘س.چٖٛ ٔطوت « تَٕطی»ٚ«َٕ٘طی»ٚ « ؤَٔطی»چطا وٝ 

ثبضس ٔی وٙس پس ایٗ « ٘حٗ » ٚ «ؤ٘ب»اضز.(، ظیطا حطف ٔؿبضيٝ زالِت ثط فبيُ وٝ ٞستٙس)یًٙی ِفم آٟ٘ب ثط رعء ًٔٙی زالِت ز

افًبَ سٝ ٌب٘ٝ ) ٔتىّٓ ٚحسٜ ، ٔتىّٓ ٔى اِغیط ،ٔربقت (زض ٘عز ٘حٛی فًُ ٞستٙس ٚ زض ٘عز ٔٙكمی وّٕٝ ٘یستٙس،زض ٘تیزٝ زض 

 ٔٙكك ٞط وّٕٝ ای فًُ است أب ٞط فًّی وّٕٝ ٘یست.

 ی ٘حٛ حطف ٔی ٘بٔٙس وبٔالً یىی ٘یست.ازاة ٞٓ ثب آ٘چٝ يّٕب-2

 

 ثٝ ٌفتٝ ی يّٕبی ٔٙكك ازاة ثطزٚ لسٓ است :

 ازات ظٔب٘ی            ٕٞبٖ افًبَ ٘بلػٝ يطثی ٞستٙس.                          

 زض فبضسی« است » ازات غیط ظٔب٘ی            ٔب٘ٙس                           

 

 «وبٖ»ًٔٙی ٔستمّی ٘ساض٘س ، رعء ازات ٞستٙس ٔخالً  افًبَ ٘بلػٝ چٖٛ ثٝ تٟٙبیی

 زض ٔٙكك وّٕٝ ضٕطزٜ ٕ٘ی ضٛز ٚ آٖ ضا ضاثف ظٔب٘ی ثیٗ ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ٔی زا٘ٙس.

 ضاثف ظٔب٘ی است ٚ ثٙبثطایٗ رعء ازات است .« وبَٖ» ، «ؤ٘ٛضَطٚاُٖ وبَٖ يبزالً » ثطای ٔخبَ زض لؿیٝ 

 ٞٓ ٌفتٝ ٔی ضٛز.« ٚرٛزی وّٕٝ » یب « ضاثف ظٔب٘ی »ثٝ ازاة ظٔب٘ی 

 هشوة تامّ                             

 ًٔٙی آٖ وبُٔ است . -1                             

 ٌٛیٙسٜ پس اظ ٌفتٗ آٖ حك زاضتٝ ثبضس                 -2                             

 ی است . وٝ سىٛت وٙس. ٔب٘ٙس : ظٔیٗ وطٚ                             

 هشوة ًالض          السبْ ِفم ٔطوت

 2 ًٔٙی آٖ ٘بتٕبْ است  -1                             

 سىٛت ٌٛیٙسٜ ثًس اظ ازاء آٖ غحیح ٕ٘ی  -2                              

 ثبضس . ٔب٘ٙس : ذب٘ٝ ی ثعضي                                  

  

                              



 هشوة تامّ خثشی  

 

 )غطف ٘هط اظ ایٙىٝ ٌٛیٙسٜ وٝ ثبضسٚ       فی ٘فسِٝفهی است وٝ -1                                 

 ٔحتٛیبت ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ چٝ ثبضس(لبثُ تػسیك ٚ تىصیت ثبضس.                                  

 ثٝ چیع زیٍطی ایزبة یب سّت ٔی وٙس. ٌٛیٙسٜ چیعی ضا-2                                 

 ٕٔىٗ است ٔكبثك ٚالى ثبضس یب ٔكبثك ٚالى ٘جبضس.ٔب٘ٙس : ا٘سبٖ   -3                                 

 ٘بقك است.                                 

 یب ذجط زض اغكالح ٔٙكك ٔطوت تبْ ذجطی ضا لؿیٝ یب لَٛ ربظْ -4        السبْ ٔطوت تبٍْ       

 ٔی ٘بٔٙس.                                  

 هشوة تامّ اًشائی                                  

 « آیب حسٗ ٟٔٙسس است؟»،«ثطٚ»لبثُ تػسیك ٚتىصیت ٘یست.ٔب٘ٙس -1                                

 است یب زضٌٚ ظیطاحىٕی غبزض                    ٕ٘ی تٛاٖ ٌفت ایٗ سرٗ ضاست -2                                  

 ٘ىطزٜ است تب آٖ حىٓ ٔكبثك ٚالى ثبضس یب ٘جبضس.                                  

 

 ا٘ٛاو ٔطوت تبٍْ ا٘طبئی 

 استفْام : تَد آیا وِ دس هیىذُ ّا تگشایٌذ ؟                        

 گَی ٍ گضیذُ گَی چَى دّساهش : ون                              

 ًْی : هضى تی تأهل تِ گفتاس دم                            

 توٌّی :واشىی لیوت اًفاس تذاًٌذی خلك                           

  

 

 یه رعء ، لیس رعء     هشوة ًالض تمییذی :-1                                  

 زیٍط ثبضس .یًٙی یه رعء، رعء زیٍط ضا ذبظ                                       

 ٌطزا٘س.ٔخبَ : ذب٘ٝ يبْ است .ٚ چٖٛ ٔمیٍس ثٝ حسٗ                                    

 .السبْ ٔطوت ٘بلع            ضٛز ذبظ ٔی ٌطزز 

 : رعء زْٚ لیس رعء اَٚ هشوة ًالض غیش تمیذی -2                                  

 ٘جبضس.ٔب٘ٙس : ثیست ٚ ٞفت                                    

 



 

  

 

 : یه رعء آٖ ٚغف رعء زیٍط ثبضس.هشوة ٍطفی  -1                              

 یه رعء آٖ ٔتٍٕٓ رعء زیٍط ثبضس. هشوة اػافی  :-2ٔطوت ٘بلع تمییسی        

 ذب٘ۀ حسٗ                              

 

 )فطق غفت ٚ ٔٛغٛف ثب ٔؿبف ٚ ٔؿبف اِیٝ(  

 

 غفت ضا ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛغٛف اسٙبززاز :

 ذب٘ٝ ثعضي : ذب٘ٝ ثعضي است          غحیح 

 

 ذب٘ٝ حسٗ است               غّف ٔؿبف اِیٝ ضا ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ ٔؿبف اسٙبز زاز : ذب٘ٝ حسٗ :

 تمسیٓ اسٓ ثٝ ايتجبض ًٔٙی                                                    

 

 ) اسٕی وٝ تٟٙب زاضای یه ًٔٙی است ( ٔب٘ٙس : ا٘سبٖاسن تِ اػتثاس هؼٌی               هتحّذ الوؼٌی -1

 ) اسٕی وٝ زاضای چٙس ًٔٙی است ( ٔب٘ٙس : ضیطهتىثّشالوؼٌی                                                

 

 اٌط ثط فطز ًٔیٙی غبزق ثبضس ٚ ثط افطاز وخیط غبزق ٘جبضس ٔٙكك         رعئی                                   

 اغفٟبٖ : ٔب٘ٙس                                                                                                                      

 ٘حٛ          ًٔطفٝ                                                                                                            

 اسٓ وّی ٚ ٔطتطن ًٔٙٛی       –اٌط ثط فطز ًٔیٙی زالِت ٘ىٙس ثّىٝ غبزق ثط افطاز وخیط ثبضس اسن داسای یه هؼٌی      -2 

 ٔب٘ٙس : حیٛاٖ یب ا٘سبٖ                                     

 

 

 

 

 

 



 ٔطىِّه -2ٔتٛاقی      -1:  السام اسن ولّی  -3

 

 : اسٕی وٝ زاضای چٙس ًٔٙی ثبضس ،اٌط زض اغُ ثبظای ًٔب٘ی ٔرتّف                  هشتشن                                     

 « ضیط »ٚؾى ضسٜ ثبضس . ٔطتطن ِفهی است                                      

 

 حمیمت ٚ ٔزبظ                                   

اسن  -4 زٜ ٚ سپس آٖ ضا اظ آٖ ًٔٙی ثٝ  ٔٙمَٛ : اٌط اسٓ ضا زض اغُ ثبظای ًٔٙبئی ٚؾى وط                                    

 ًٔٙی زیٍط ٘مُ وطزٜ ثبضٙس ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ًٔٙی ٘رستیٗ آٖ تمطیجبً ٔتطٚن ٔب٘سٜ ثبضس          داسای هؼاًی هتؼذد  

 آٖ ضا ٔٙمَٛ ٔی ٘بٔٙس.                                        

       وٝ ٚاؾى اغّی آٖ ضا ثطای ٔكّك زيب ٚ تسجیح ٚ ضحٕت ٚؾى «غّٛة»ٔب٘ٙس                                         

 است ٚ يّٕبی ًٔیٗ ثٝ وبض ٔی ثط٘س. وطزٜ                                     

 

 

 تست

 وساْ يجبضت غحیح است؟ -1

 ٕ٘بیٙسٜ ٚ ٘طب٘ٝ ِفم است ٚ تػٛضات ٚ تػسیمبت ثٝ ٚسیّٝ آٖ ثط زیٍطاٖ ًّْٔٛ ٔی ضٛز.ًٔٙی -1

 ثحج يّٕبی زستٛض زضثبضٜ اِفبل ثحخی ثسیبض وّّی است .-2

 ضثبضٜ اِفبل زض ظثب٘ی ًٔیٍٗ غسق ٔی وٙس.ثحج ٔٙكمیبٖ ز-3

 ثط فیّسٛف ٔٙكمی الظْ است وٝ ِفم ضا ثٝ ٘حٛ ٔكّك ٔٛضز تٛرٝ لطاض زٞس.-4
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  تططیحی

 «زض ٞط یه اظ السبْ زالِت ، يمُ ٔسذّیٍت زاضز.» ایٗ يجبضت ثٝ چٝ ًٔٙبست ؟ -1

يمُ ، شٞٗ اظ ٞیچ زاِّی ثٝ ٔسَِٛ آٖ ٔٙتمُ ٕ٘ی ضٛز.ِٚی زض زالِت قجًی ٚ ٚؾًی ، يالٜٚ ثط يمُ ،  یًٙی ثسٖٚ زذبِت

 يبُٔ زیٍط )قجى ٚ ٚؾى ( ٞٓ زذبِت زاضز ، زض غٛضتی وٝ زض زالِت يمّی ، يمُ ثٝ تٟٙبیی وبفی است .

ْ زض ذبضد ٔٛرٛز ضٛز الظْ ٘یع ٔٛرٛز الظْ ٚرٛز ذبضری وٝ ٞط ٚلت ّٔعٚ-1السبْ الظْ ضیء ضا ثب ٔخبَ تٛؾیح زٞیس .-2

 ٔی ضٛز.ٔب٘ٙس احطاق وٝ الظْ ٚرٛز ذبضری آتص است.

الظْ ٚرٛز شٞٙی یًٙی الظٔی وٝ ٞط ٚلت ّٔعْٚ زض شٞٗ حبغُ ٌطزز، آٖ ٘یع حبغُ ٌطزز.ٔب٘ٙس ثیٙبیی وٝ الظْ ٚرٛز -2

 شٞٙی وٛضی است.

 ضیء ثبضس.ٔب٘ٙس ظٚریت چٟبضالظْ ٔبٞیت أطی است وٝ ٞٓ زض ذبضد ٚ ٞٓ زض شٞٗ الظْ -3

 ذػٛغیبت ِفم ٔطوت چیست؟-3

 رعء ِفم ثط رعء ًٔٙی زالِت وٙس.-3  ًٔٙی آٖ ٘یع زاضای ارعاء ثبضس.-2  ذٛز زاضای ارعاء ثبضس.-1

ٚرٝ سٕیٝ زالِت تؿٍٕٗ چیست؟ زض ایٗ ٘ٛو زالِت ، ِفم ثط رعء ٔٛؾٛو ِٝ یًٙی ثط چیعی وٝ زض ؾٕٗ ٔٛؾٛو ِٝ -4

 ِت زاضز .ٔٛرٛز است ، زال



 چطا لؿبیبی ثسیٟی یب ٔحسٛس اظ حیج ذجط ثٛزٖ لبثُ تػسیك ٚ وصة است؟-5

ٔطوت تبْ فی ٘فسٝ لبثُ تػسیك ٚ تىصیت است ٔٙهٛض ایٗ است وٝ چٖٛ ثٝ شات ذجط ٘هط زاضتٝ ثبضیٓ ٚ ذػٛغیت ٔتىّٓ 

 یب حتی ذػٛغیت ٔفْٟٛ آٖ ضا زض ٘هط ٘یبٚضیٓ ، يمالً ٔحتُٕ غسق ٚ وصة ثبضس.

 اسبسبً لبثُ تػسیك ٚ تىصیت است ؟« اِف ة است » فطَٔٛ  چطا-6

ظیطا زض ٔطوّت تبْ ذجطی ٔتىّٓ حىٕی وطزٜ ٚ چیعی ضا ثٝ چیعی اسٙبز زازٜ ٚ ٕٔىٗ است آٖ اسٙبز ضا تػسیك وطز یب 

 تىصیت.

ی ثٝ ًٔٙی زیٍط ٘مُ ٔٙهٛض اظ اسٓ ٔٙمَٛ چیست ؟ اٌط زض اغُ ، اسٓ ضا ثٝ اظای ًٔٙبیی ٚؾى وطزٜ ٚسپس آٖ ضا اظ آٖ ًٔٙ-7

وطزٜ ثبضٙس، ثٝ ٘حٛی وٝ ًٔٙی ٘رستیٗ آٖ تمطیجبً ٔتطٚن ثبضس ، ٚٚلتی وٝ ثسٖٚ لطیٙٝ استًٕبَ ضٛز ، فمف ًٔٙی حب٘ی ٔتجبزض 

 ثٝ شٞٗ ٌطزز، آٖ ضا ٔٙمَٛ ٘بٔٙس.

٘جبضس ،ثّىٝ ٔٙهٛض اظ حمیمت چیست؟ ٞطٌبٜ ِفم اظ ًٔٙی اغّی ثٝ ًٔٙی زیٍطی ٔٙتمُ ضٛز، ِٚی ًٔٙی اغّی ٔتطٚن -8

 حب٘ی ، استًٕبَ آٖ ضا ثطای ًٔٙی اغّی حمیمت ٘بٔٙس .ٔتسبٚیبً ٌبٜ ثٝ ًٔٙی اغّی استًٕبَ ضٛز ٚ ٌبٜ ثٝ ًٔٙی 

يّت ایٙىٝ اضتطان ٚ ٘مُ ٚ حمیمت ٚٔزبظ زض تٕبْ اِفبل ٔفطز ربضی است ٚرعئیت ٚ وّیت اذتػبظ ثٝ اسٓ زاضز -9

حمیمت غفت ِفم است ثٝ لیبس ثب ًٔٙبیص ، أب وّیت ٚ رعئیت غفت چیست ؟ ایٗ است وٝ اضتطان ٚ ٘مُ ٚ ٔزبظ ٚ 

 ًٔب٘ی اِفبل است .

چطا ًٔٙی ازاة ٚ وّٕٝ ضا ٕ٘ی تٛاٖ ٔتّػف ثٝ چیعی وطز ؟ ظیطا ازاة وّٕٝ ٕ٘ی تٛا٘ٙس ٔحىْٛ يّیٝ ٚالى ضٛ٘س. ثٙبثطایٗ -10

 وّیت ٚ رعئیت ضا ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ آٖ ٞب اسٙبز زاز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َسات تظ –تخش سَم   

ٔجحج وّیبت   

 :ٔفْٟٛ یب تػٛض ثط زٚ لسٓ است

 ٔفْٟٛ رعئی-1

 ٔفْٟٛ وّی -2

ٚ « سمطاـ » ٔفْٟٛ رعئی آ٘ست وٝ ضبُٔ افطاز ٔتًسز ) ذبضری یب فطؾی ( ٘طٛز ٚ ٘تٛاٖ افطاز ٔتًسز ثطایص فطؼ وطز. ٔب٘ٙس ٔفْٟٛ 

ٔبزض ٚ البضة ٚ زٚستبٖ ٚ آضٙبیبٖ ذٛز زاضز. ثٝ قٛض وّی تٕبْ ٚ ٔب٘ٙس تػٛضی وٝ ٞط وس اظ پسض ٚ «. ایٗ زضذت » ٚ« زضیبی ذعض » 

 ٔمیس ضٛز، ثط ٔفْٟٛ رعئی زالِت زاضز.« آٖ » ٚ « ایٗ » اسٕبءَ ايالْ ٚ ٞط اسٕی وٝ ثب    

» ٔفْٟٛ وّی آ٘ست وٝ فی ٘فسٝ ثط افطاز ٔتًسز ) ذبضری یب فطؾی ( غبزق ثبضس ٚ ثتٛاٖ افطاز ٔتًسز ثطایص فطؼ وطز. ٔب٘ٙس تػٛض 

ؤَِٕفُْٟٛ إِٖ » وٝ ٞط یه اظ آٟ٘ب ضبُٔ افطاز ٔتًسز ٔیطٛز، ٚ ثٝ تًجیط تفتبظا٘ی «. ویٕیب » ٚ « زضذت » ٚ « زضیب » ٚ        « فیّسٛف 

وُُُّ ٔفٍْٟٛ فٟٛ إٍٔب رعئیٌّ حمیمیٌّ إِٖ أتَٙىَ ٘فسُ تػٍٛضِٜ » ٚ ثٝ لَٛ وبتجی لعٚیٙی « طؼُ غَسلََٝ يّی وَخیطیَٗ فزعئیٌّ ٚ إال فَىُّّیٌ أتََٙىَ فَ

 «.            َٔٗ ُٚلٛوِ اِطِّطوَٝ فیَٝ ؤٚ وُّّیٌّ إٖ َِٓ یَٕتََٙى

تًمُّ ٚ استسالَ غسق تػٛض وّی ثط افطاز زیٍط ٔحبَ ثبضس. ٝ ری ٚ ثثطای ایٙست وٝ ٕٔىٗ است ثب ٔالحهة رٟبت ذبض« ٘فس » لیس 

وٝ ٘فس تػٛض آٖ ٔب٘ى اظ ٚلٛو ضطوت ٘یست ٚ ثٝ ٕٞیٗ رٟت تٛحیس آٖ شات ٔحتبد ثٝ احجبت ٚ استسالَ است، ٚ چٝ « اهلل » ٔب٘ٙس 

ٛحیس شات اِٟی، يمُ غسق آٖ ضا ثط شاتی زیٍط ثسب الٛاْ وٝ ثٝ ذسایبٖ ٔتًسز لبئُ ثٛزٜ ا٘س. ِٚی پس اظ البٔة زالیُ ٚ ثطاٞیٗ ثط ت

 ربیع ٕ٘ی زا٘س. 

ٞط یه ٔػساق ا٘سبٖ « اضسكٛ » ٚ « سمطاـ » ٞط یه اظ افطازی وٝ وّی ثط آٟ٘ب غبزق است، ٔػساق آٖ وّی ٘بٔیسٜ ٔی ضٛز. ٔخالً 

فت ًٔٙی ٚ ٔفْٟٛ است، ٚ حب٘یبً ٚ ثبًِطؼ ٞستٙس، یًٙی ا٘سبٖ ثط آٟ٘ب غسق ٔی وٙس. ثبیس زا٘ست وٝ رعئیت ٚ وّیت اٚاٍلً ٚ ثبِصّات غ

٘بٔٙس. فی إِخُ  لفق ولیٚ ِفهی ضا وٝ زاَ ثط ًٔٙی وّی ثبضس،  لفق خضئیغفت ِفم. یًٙی ِفهی ضا وٝ زاَِّ ثط ًٔٙی رعئی ثبضس، 

 ِفهی وّی است. ٚایٗ اظ ثبة تسٕیة زاَ ثٝ اسٓ ٔسَِٛ است. « ا٘سبٖ » ِفهی رعئی ٚ ِفم « اضسكٛ » ِفم 

زض ٔٙكك ٔٛضز تٛرٝ است، ٕٞبٖ ٔفبٞیٓ وّیٝ است. چٝ أٛض رعئی زض ًٔطؼ تغیط ٚ تجسَ ٞستٙس ٚ اسبسبً ٔٛؾٛو ٞیچ يّٕی  آ٘چٝ

٘تٛا٘س ثٛز. ٔخالً ٔٛؾٛو فیعیه حطاضت ًٔیٙی وٝ زض آظٔبیطٍبٜ ایزبز ٔی ضٛز، یب غٛت ٔطرػی وٝ اظ فالٖ زستٍبٜ زض ظٔبٖ ًٔیٙی 

 طاضت یب غٛت یب ٘ٛض ٔٛضز ثحج است.حبغُ ٔی ٌطزز ٘یست، ثّىٝ ٔكّك ح

                                                                        

ثطای ایٙىٝ ٔفٟٛٔی وّی ثبضس، ؾطٚضی ٘یست وٝ افطاز ٔتًسز زض ذبضد زاضتٝ ثبضس. ثّىٝ أىبٖ فطؼ افطاز ٔتًسز ثطای آٖ وبفی 

 ض ذبضد یب يسْ آٟ٘ب، وّی ثحػط يمّی ثط ضص لسٓ است ثططح شیُ:است. ٚاظ ایٗ ٘هط یًٙی ٚرٛز افطاز وُ ز

 «.ضطیه اِجبضی » وّی وٝ زض ذبضد فطزی ٘ساضز ٚ ثٛرٛز آٔسٖ فطز آٖ ٞٓ ٔحبَ است. ٔب٘ٙس -1

 «.زضیبی سیٕبة » وّی وٝ زض ذبضد فطزی ٘ساضز ٚ ثٛرٛز آٔسٖ فطز آٖ ٕٔىٗ است. ٔب٘ٙس  -2



 «.ٚارت اِٛرٛز » ثٛرٛز آٔسٖ فطز زیٍط آٖ ٔحبَ است ٚ آٖ يجبضت است اظ وّی وٝ زض ذبضد یه فطز زاضز ٚ -3

 «.ذٛضضیس » وّی وٝ زض ذبضد یه فطز زاضز ٚ ثٛرٛز آٔسٖ افطاز زیٍط ٕٔىٗ است.ٔب٘ٙس -4

 «.ا٘سبٖ » وّی وٝ زض ذبضد زاضای افطاز ٔتًسز ٔتٙبٞی است، ٔب٘ٙس -5

 «.٘فٛس ٘بقمة ثططی » ب٘ٙس وّی وٝ زض ذبضد زاضای افطاز ٘بٔتٙبٞی است، ٔ -6

 يمیسٜ ثٝ يسْ تٙبٞی ٘فٛس ٘بقمٝ وٝ ًٔتمس ثًؿی اظ حىٕب است، ٔجتٙی است ثط پصیطفتٗ سٝ ٔكّت شیُ:_تثظشُ

 ثمبی ضٚح. یًٙی ضٚح پس اظ فسبز تٗ ٘بثٛز ٕ٘ی ضٛز ٚ ثٝ يبِٓ ٔزطزات ٔی ضٚز.-1

 ا٘سبٖ زیٍط حَّٛ ٕ٘ی وٙس. ثكالٖ تٙبسد. یًٙی ضٚح پس اظ ذطٚد اظ ثسٖ زض وبِجس حیٛاٖ یب-2

ٔكّت سْٛ وٝ ٟٔٓ تط اظ زٚ ٔكّت لجّی است ایٙست وٝ يبِٓ ضا ثسٚ ظٔب٘ی ٘یست. چٝ اٌط ثسٚ ظٔب٘ی زاضتٝ ثبضس ثبظ ٘فٛس ٘بقمٝ -3

 ًٔسٚز      ذٛاٞس ثٛز.

 

 فشق ول ٍ ولی

وّی آٖ ٔفٟٛٔی است وٝ افطاز ٔتًسز ضا ضبُٔ ٔی ضٛز، ٚ زض ٔمبثُ رعئی لطاض زاضز. ٔب٘ٙس ٔفْٟٛ ا٘سبٖ ٚ سًٙ. أب وُ يجبضت اظ 

 چیعی است وٝ ٔطوت اظ ارعاء ثبضس. ٚ زض ٔمبثُ رعء لطاض زاضز. ٔب٘ٙس سبيت ٚ ٔیع. 

یٙىٝ ٔجتسیبٖ ضا تػٛض ضٚضٙی اظ ٞط یه حبغُ ضٛز، ٚرٜٛ اٌط چٝ ٚرٝ أتیبظ وُ ٚ وّی ثسیبض آضىبض است، ثبظ زض ٔٙكك ثطای ا

 أتیبظی ثیٗ آٖ زٚ شوط وطزٜ ا٘س ثسیٗ لطاض:

وّی ثط افطاز ذٛز لبثُ حُٕ است، زض غٛضتی وٝ وُ ثط ارعاء ذٛز لبثُ حُٕ ٘یست. ٔخالً ٔفْٟٛ وّی ا٘سبٖ ثط حسیٗ ٚ ٞٛضًٙ -1

 ٕ٘ی تٛاٖ ثط ارعاء حُٕ وطز.ٚ غیط آ٘بٖ لبثُ    حُٕ است. أب سبيت یب يٕبضت ضا 

وّی ٕٔىٗ است ثسٖٚ فطز ذبضری ثبضس، ٔب٘ٙس ٔفْٟٛ زضیبی ریٜٛ ٚ سیٕطٌ. أب ٚرٛز وُ ٔستّعْ ٚرٛز ارعاء است. ٔخالً تب آرط -2

 ٚ تیطآٞٗ ٚ غیطٜ ٘جبضس، يٕبضت ثٛرٛز ٕ٘ی آیس.

افتس ٚ تغییطی زض آٖ ضاٜ ٕ٘ی یبثس. ٔخالً اظ ٔطزٖ ٚ وّی ثب اظ زست زازٖ ثًؿی اظ افطاز، یب حتی ٕٞة افطاز اظ وّی ثٛزٖ ٕ٘ی -3

زضٌصضتٗ افطاز ا٘سبٖ ٘مػب٘ی ثٝ ٔفْٟٛ ا٘سبٖ زض شٞٗ يبضؼ ٕ٘ی ضٛز. أب وُ ثب اظ زست زازٖ چٙس رعء یب حتی یه رعء اظ ارعاء 

 یست.ذٛز، ٘بلع ٔی ضٛز. ٔخالً چٖٛ اظ يٕبضتی آرطی ثیفتس، اٌط چٝ ثبظ وُ است، أب زیٍط آٖ وُ سبثك ٘

 ٚرٛز وُ زض ذبضد اظ شٞٗ ٔحمك است زض غٛضتی وٝ ٚرٛز وّی ثیطٖٚ اظ شٞٗ ٔحُ اذتالف است.-4

 

  



 ًسة استغ

 ثیٗ زٚ وّی ٕٞٛاضٜ یىی اظ ٘سجت ٞبی چٟبضٌب٘ة شیُ ٔٛرٛز است:

ٚ ثبًِىس. ٔب٘ٙس:  تسبٚی: ثیٗ زٚ وّی زض غٛضتی تسبٚی ثطلطاض است وٝ ثط ٞط چٝ ایٗ یىی غسق وٙس، آٖ زیٍطی ٘یع غبزق ثبضس-1

 «.ٞط ٘بقمی ا٘سبٖ است » ٚ « ٞط ا٘سب٘ی ٘بقك است » ا٘سبٖ ٚ ٘بقك. ثبظٌطت تسبٚی، ثٝ زٚ لؿیة ٔٛرجة وّیٝ است. ٔب٘ٙس: 

تجبیٗ: ثیٗ زٚ وّی زض غٛضتی تجبیٗ است وٝ ٞیچ یه اظ آٟ٘ب ثط ٞیچ فطز آٖ زیٍطی غبزق ٘جبضس.ٔب٘ٙس: ا٘سبٖ ٚ است. ثبظٌطت -2

 «.ٞیچ اسجی ا٘سبٖ ٘یست » ٚ « ٞیچ ا٘سب٘ی است ٘یست » لؿیة سبِجة وّیٝ است. ٔب٘ٙس:  تجبیٗ، ثٝ زٚ

يْٕٛ ٚ ذػٛظ ٔكّك: ثیٗ زٚ وّی زض غٛضتی يْٕٛ ٚ ذػٛظ ٔكّك است وٝ فمف یىی اظ آٟ٘ب ثط تٕبْ افطاز زیٍطی غبزق -3

وّیٝ ٚ یه لؿیة ٔٛرجة رعئیٝ ٚ یه لؿیة سبِجة  ثبضس. ٔب٘ٙس: آسیبیی ٚ ایطا٘ی. ثبظٌطت يْٕٛ ٚ ذػٛظ ٔكّك، ثٝ یه لؿیة ٔٛرجة

 «.ثًؿی آسیبیی ٞب ایطا٘ی ٘یستٙس » ٚ « ثًؿی آسیبیی ٞب ایطا٘ی ٞستٙس » ، «ٞط ایطا٘ی آسیبیی است » رعئیٝ است. ٔب٘ٙس: 

ٚ  يْٕٛ ٚ ذػٛظ ٔٗ ٚرٝ: ثیٗ زٚ وّی زض غٛضتی يْٕٛ ٚ ذػٛظ ٔٗ ٚرٝ است وٝ ٞط یه ٘سجت ثٝ زیٍطی اظ رٟتی ايٓ -4

اظ رٟتی اذع ثبضس. ٔب٘ٙس: ٔسّٕبٖ ٚ ایطا٘ی. ثبظٌطت يْٕٛ ٚ ذػٛظ ٔٗ ٚرٝ، ثٝ زٚ لؿیة ٔٛرجة رعئیٝ ٚ زٚ لؿیة سبِجة رعئیٝ 

ثًؿی ایطا٘یٟب » ٚ « ثًؿی ایطا٘یٟب ٔسّٕبٖ ٞستٙس » ، «ثًؿی ٔسّٕبٟ٘ب ایطا٘ی ٘یستٙس » ، «ثًؿی ٔسّٕبٟ٘ب ایطا٘ی ٞستٙس » است. ٔب٘ٙس: 

 «.  ٔسّٕبٖ ٘یستٙس

 

ٔی تٛاٖ ٘ست اضثى ضا ثٝ غٛضت زٚایطی ٘طبٖ زاز، ثٝ ایٗ تطتیت:   

 زٚ زایطة زٚ وّّی ٔتسبٚی ثط یىسیٍط ٔٙكجك ٞستٙس:                                          زایطة ا٘سبٖ ٚ ٘بقك 

 

 زٚ زایطة زٚ وّّی ٔتجبیٗ، ٔتربضد ٞستٙس:

ا٘سبٖ                        است                                                                                 

 زٚ زایطة زٚ وّّی يبْ ٚ ذبظ ٔكّك، ٔتساذُ ٞستٙس:                 

یطا٘ی                                     ٚازایطة آسیبیی                                                                                                                   

 

 

يبْ ٚ ذبظ ٔٗ ٚرٝ، ٔتمبقى ٞستٙس:                                 زٚ زایطة زٚ وّّی    

 زایطة ٔسّٕبٖ ٚ ایطا٘ی                                                               

  

                   

                ایطا٘ی

 آسیبیی



 ولیات خوس

 

 ) ایساغَخی(

تإِیف وطزٜ ٚ آٖ ضا ٔمسٔة ثبة  فَسفَسیَسٔجحج وّیبت ذٕس ضا چٙس لطٖ پس اظ اضسكٛ فیّسٛف ًٔطٚف اسىٙسضا٘ی 

 ٔمٛالت لطاض زازٜ است ٚ ثٝ ٕٞیٗ رٟت ٘بْ ایسبغٛری وٝ زض یٛ٘ب٘ی ثٝ ًٔٙی ٔسذُ ٚ ٔمسٔٝ است ثط آٖ ٟ٘بزٜ است.

 وّی زض تمسیٓ اَٚ ثط زٚ لسٓ است:

 وّی شاتی  -1    

 وّی يطؾی -2    

ف زلیك ٚ ٔٙكمی أٛض حبئع إٞیت ٔرػٛظ ٚ تطریع وّی شاتی اظ وّی يطؾی زض ضٙبذتٗ وّیبت ذٕس ٚ زض تًطی 

ؾطٚضی است. سًی زا٘طٕٙساٖ ٚ ٔحممبٖ ثط آٖ است وٝ ًٔطَّف ضا ثٝ حس تبْ وٝ ربٔى تٕبْ شاتیبت ًٔطَّف است، ٔحسٚز سبظ٘س. 

ٚ یىی ثٝ ثطای تحمك ایٗ ٔٙهٛض ثبیس تًطیف زلیك شاتی ٚ يطؾی ٚ ٚرٝ أتیبظ آٖ زٚ ضا زا٘ست تب ثیٗ آٖ زٚ اضتجبٜ ضٚی ٘سٞس 

 ربی زیٍطی اذص ٘طٛز.

 آٖ وّی است وٝ زاذُ زض حمیمت افطاز ثبضس ٚ ٔبٞیت افطاز ثساٖ لبئٓ ٚ ٚاثستٝ ثبضس. ٔب٘ٙس رسٓ ثطای ا٘سبٖ.  ولی راتی

آٖ وّی است وٝ ذبضد اظ حمیمت افطاز ثبضس. ٔب٘ٙس ذٙساٖ ٚ ٌطیبٖ ٚ سفیس پٛست ٘سجت ثٝ آزٔی.وٝ ٔخالً سفیس ولی ػشػی 

 زض حمیمت آزٔی ٘یست ٚ ٔبٞیت آزٔی ٔحتبد ثٝ آٖ ٘یست. پٛست زاذُ

 ٞط أط شاتی زاضای تٕبْ اٚغبف شیُ است: _اٍطاف راتی

ا٘فىبن أط شاتی اظ افطاز چٝ زض ذبضد ٚ چٝ زض شٞٗ ٕٔتٙى است. ٔخالً ا٘فىبن رسٕیت یب حیٛا٘یت چٝ زض شٞٗ ٚ چٝ زض -1

 ب ضبزی یب ظیجبیی اظ آٖ ٕٔىٗ است. ذبضد اظ ا٘سبٖ ٔحبَ است. ٚ حبَ آ٘ىٝ ا٘فىبن غٓ ی

أط شاتی لبثُ تًّیُ ٘یست. ٔخالً حیٛاٖ ثٛزٖ ا٘سبٖ رع ا٘سبٖ ثٛزٖ يّتی ٕ٘ی ذٛاٞس. أب ثسیبضی اظ أٛض يطؾی ًُّٔ -2

 ألّ٘ٝ» ٚ رٛاة زاز وٝ « ِٕبشا یؿحه اة٘سبٖ؟ » ا٘سبٖ ضا تًّیُ وطز ٚ ٌفت: « ؾبحه ثٛزٖ » ٞستٙس. چٙب٘ىٝ ٔی تٛاٖ      

 «.ٔتًزِّتٌ 

« ا٘سبٖ » ثطٛز، تب تػٛض « حیٛاٖ ٚ ٘بقك » أط شاتی زض تًمُ ٔمسْ ثط ٔبٞیت شٚاِصاتی است. یًٙی فی إِخُ اٍَٚ ثبیس تػٛض -3

 أىبٖ زاضز.« ٔبٞیت ا٘سبٖ » پس اظ تػٛض « ضبيط » یب « وبتت » حبغُ ٌطزز. ِٚی تػٛض 

ُ اِخُّجٛت است یًٙی ثسیٟی است.-4 ثسیٟی است ٚ « فالٖ ا٘سبٖ حیٛاٖ است، یب رسٓ است » ٔخالً چٖٛ ثٍٛییٓ  أط شاتی ثیِّٗ

 ٔحتبد ثٝ احجبت است.« فالٖ ا٘سبٖ ٟٔٙسس یب ضبيط یب ٔطیؽ است » ٔحتبد ثٝ احجبت ٘یست. أب اٌط ٌفتیٓ 



زض پبضٜ ای اظ سبیط اٚغبف  -یًٙی تمسْ زض تًمُ-أط شاتی ثبیس ٚارس ٞط چٟبض ٚغف ٔصوٛض ثبضس، ٚ اال رع ذػٛغیت سْٛ

يطؾیبت ٘یع         یبفتٝ ٔی ضٛز. ثٙبثطایٗ ٔب ثٝ االٔتیبظ اغّی ٚ حمیمی شاتی ٕٞبٖ تمسٔص ثط ٔبٞیت زض تًمُ است ٚ ثیبٖ ایٗ 

ٔكّت آ٘ىٝ ٞط ٔبٞیتی وٝ ٔطوت اظ ارعاء ثبضس، ٍٞٙبٔی زض ايیبٖ ٚرٛز ٔی یبثس وٝ ارعائص لجالً ٚرٛز زاضتٝ ثبضس ٚ ٕٞچٙبٖ 

وت زض ذبضد رع ثب ٚرٛز ارعاء حبغُ ٘طٛز،              ٚرٛز شٞٙی آٖ ٘یع رع ثب حػَٛ ارعاءَ شٞٙی أىبٖ وٝ ٔبٞیت ٔط

٘ساضز. پس ارعاء تػٛض زض شٞٗ ٔمسْ ثط تػٛض ٞستٙس، ٕٞچٙبٖ وٝ ارعاءَ ٚرٛز ذبضری ثط ٚرٛز ذبضری تمسْ زاض٘س ٚ 

ىبٖ ٘ساضز. ٔخالً ثبیس ٘رست تًمُ حیٛاٖ ٚ تًمُ ٘بقك حبغُ ضٛز، تب ثٙبثطایٗ تًمُ ٞط ٔبٞیتی رع ثب تًمُ اظارعاء ٔطىُِّ آٖ أ

تًمُ ا٘سبٖ أىبٖ یبثس. زض غٛضتی وٝ تػٛض أط يطؾی پس اظ تػٛض ٔبٞیت شٚاِصاتی أىبٖ پصیط است. یًٙی چٖٛ تػٛض 

 ضیء ثٛسیّة تػٛض شاتیبت آٖ حبغُ ضس، آٍ٘بٜ ٘ٛثت تػٛض يطؾیبت ٔی ضسس:

 تػٛض شاتیبت                  تػٛض ٔبٞیت                  تػٛض يطؾیبت                                   

اثتساء - 3ٕٔىٗ ٘یست، ِٚی ثبیس تػٛض يسز - 3يطؼ الظْ است وٝ چٝ زض ذبضد ٚ چٝ زض شٞٗ ضفى آٖ اظ - 3ٔخالً فطز ثٛزٖ 

پس تػٛض شاتی، ٔمسْ ثط تػٛض ٔبٞیت است، ٚ تػٛض  زض شٞٗ حبغُ ضٛز ٚ تمٍْٛ یبثس، تب ٘ٛثت ثٝ تػٛض فطز ثٛزٖ آٖ ثطسس.

 يطؾی، ٔؤذط اظ آٖ. ٚ ٕٞیٗ ٚرٝ أتیبظ، ٚرٝ أتیبظ حمیمی است وٝ ٞیچ یه اظ يطؾیبت ضا زض آٖ ٔطبضوت ٘یست.

 

 

 السام راتی ٍ ػشػی

 وّی شاتی ثط سٝ لسٓ است:

 ٘ٛو-1

 رٙس-2

 فػُ-3

 ٚ وّی يطؾی ثط زٚ لسٓ:

 يطؼ ذبظ یب ذبغٝ-1

 يبْيطؼ -2

٘ٛو ٚ رٙس ٚ فػُ ٚ يطؼ ذبظ ٚ يطؼ يبْ ضا ثط ضٚی ٞٓ وّیبت ذٕس ٘بٔٙس وٝ زض ٚالى وّی ثٝ ٔٙعِة رٙس آٟ٘ب است 

 ٚ ٞط یه ثٝ ٔٙعِة ٘ٛو آٖ ٞستٙس.

 ٚرٝ حػط وّی ثٝ پٙذ لسٓ ایٙست وٝ:

 ذبضد اظ حمیمت افطاز.یب تٕبْ حمیمت افطاز است، یب رعءَ حمیمت افطاز، یب ٝ سٙزیٓ چٖٛ وّی ضا ٘سجت ثٝ افطاز آٖ ث



 آ٘ىٝ تٕبْ حمیمت افطاز است ٘ٛو است.

 آ٘ىٝ رعءَ حمیمت افطاز است یب تٕبْ ٔطتطن است، یب تٕبْ ٔطتطن ٘یست.

 تٕبْ ٔطتطن رٙس است ٚ غیط تٕبْ ٔطتطن فػُ.

بغٝ آ٘ىٝ ذبضد اظ حمیمت افطاز است، یب ٔرتع ثٝ یه حمیمت است، یب ٔرتع ثٝ یه حمیمت ٘یست. زض غٛضت اَٚ ذ

 است ٚ زض غٛضت زْٚ يطؼ يبْ.

 

 

 وّی                                                                            

                                          

 شاتی                                                             يطؾی                                           

                    

 تٕبْ حمیمت)٘ٛو(          رعءَ حمیمت                 ٔرتع ثٝ یه حمیمت        غیط ٔرتع ثٝ یه حمیمت                     

 )يطؼ ذبظ(                     )يطؼ يبْ(                                                                                        

 

 تٕبْ ٔطتطن          غیط تٕبْ ٔطتطن                                                                                        

 )فػُ(                                                                                                                    )رٙس(  

 ایٙه ثٝ ضطح ٞط یه اظ وّیبت ٔصوٛض ٔی پطزاظیٓ:

 ًَع-1

ثط افطاز ٔتفك اِحمیمٝ حُٕ ٔی ضٛز، ٔب٘ٙس ا٘سبٖ وٝ ثط افطاز ٔتىخط اظ لجیُ حسٗ ٚ « ٔبٞٛ » ٘ٛو آٖ وّی است وٝ زض رٛاة 

حسیٗ لبثُ حُٕ است ٚ ایٗ افطاز اٌط چٝ ثًسز ٔتىخط٘س ٚ ٔرتّف، زض حمیمت یًٙی زض شاتیبت ٔتفك ٚ یىی ٞستٙس ٚ اذتالف 

بت. ثٙبثطایٗ چٖٛ اظ حمیمت ٚ ٔبٞیت افطاز ٔتفك اِحمیمٝ سٛاَ ضٛز، ٘ٛو زض رٛاة ٔی آٟ٘ب فمف زض يطؾیبت است، ٘ٝ زض شاتی

رٛاة ا٘سبٖ است ٚ ا٘سبٖ ثط تٕبْ آٖ افطاز ٔمَٛ یًٙی ٔحَٕٛ ٚالى ٔی « حسٗ ٚ حسیٗ چیستٙس؟ » آیس چٙب٘ىٝ چٖٛ ثپطسیٓ 

ٚ رٙس رعءَ حمیمت است ٘ٝ تٕبْ حمیمت،  ظیطا وٝ حیٛاٖ رٙس است« حیٛاٖ » ضٛز. زض ایٗ ٔٛضز زض رٛاة ٕ٘ی تٛاٖ ٌفت 

 ٚ غطؼ سبئُ زض ایٙزب تٕبْ حمیمت است، ٚ رٛاة ثبیس ٔكبثك سؤاَ ثبضس. 

 خٌس      -2



وٝ ثط ا٘سبٖ ٚ است ٚ ٌبٚ « حیٛاٖ » ثط افطاز ٔرتّف اِحمیمٝ حُٕ ضٛز. ٔب٘ٙس « ٔب ٞٛ » رٙس آٖ وّی شاتی است وٝ زض رٛاة 

است. ٚ افطازی وٝ « حیٛاٖ » رٛاة « ؤال٘سبُٖ ٚ اِفطسُ ٔب ٕٞب ؟ » ٛز. ٔخالً چٖٛ ثپطسیٓ: ٚ غیطٜ زض رٛاة ٔبٞٛ حُٕ ٔی ض

حیٛاٖ ثط آٟ٘ب حُٕ ٔی ضٛز، اظ ِحبل شاتیبت ثب ٞٓ اذتالف زاض٘س. چٝ ا٘سبٖ شاتبً ٘بقك یًٙی ٔسضن وّیبت است ٚ ٔبٞی شاتبً 

 ٔی تٛا٘س زض آة ظ٘سٌی وٙس.

اظ ِحبل « ٔبٞی » ٚ « ا٘سبٖ » ٝ ایٗ ًٔٙی وٝ ٚضای آٖ رعءَ ٔطتطوی ثیٗ افطاز ٘یست، ٔخالً رٙس تٕبْ ٔطتطن ثیٗ افطاز است. ث

ط ثٍٛییٓ ٞط زٚ رسٕٙس، أٛض ٔطتطن  رٛٞط ثٛزٖ ٚ رسٓ ثٛزٖ ٚ ٘بٔی ثٛزٖ ٚ حیٛاٖ ثٛزٖ ٔطتطن ٞستٙس ٚ ثٙبثطایٗ ٌا

تطوبت آٟ٘ب ثیبٖ ضسٜ است ٚ حیٛاٖ ثٝ زالِت زیٍطی ٞٓ ٞست وٝ ٍ٘فتٝ ایٓ. أب ٚلتی ٌفتیٓ ٞط زٚ حیٛاٖ ٞستٙس تٕبْ ٔط

 تؿٍٕٗ ثط ٕٞة ٔطتطوبت زالِت زاضز.

 السام ًَع

 ٘ٛو ثٝ زٚ ًٔٙی ثىبض ٔی ضٚز وٝ یىی ضا ٘ٛو حمیمی ٘بٔٙس ٚ زیٍطی ضا ٘ٛو اؾبفی.

 تٕبْ حمیمت افطاز است، یًٙی ٕٞة شاتیبت افطاز ضا ثیبٖ ٔی وٙس. ٔب٘ٙس ا٘سبٖ ٚ زایطٜ.ًَع حمیمی:

وٝ ٘سجت ثٝ « حیٛاٖ » آٖ وّی شاتی است وٝ زض شیُِ وّّیِ زیٍط لطاض ٌطفتٝ ثبضس ٚ ٘سجت ثساٖ سٙزیسٜ ضٛز. ٔب٘ٙس افی:ًَع اػ

 ٘ٛو اؾبفی است.« رسٓ ٘بٔی » 

٘ٛو حمیمی اظ ِحبل شاتیبت لبثُ تمسیٓ ٘یست ٚ ثٙبثطایٗ وّی شاتی ٔحسٚزتط اظ آٖ ٚرٛز ٘ساضز. یًٙی اذع تٕبْ وّیبت است، 

 ٌٛیٙس.طٌف  مسیٓ ا٘سبٖ ثٝ آسیبیی ٚ اضٚپبیی ٚ آٔطیىبیی ٕٞٝ تمسیٓ ثٝ يطؾیبت است ٚ ٞط یه اظ ایٗ لسٓ ٞب ضااِجتٝ ت

ا٘سبٖ ٞٓ ٘ٛو حمیمی است، ٞٓ ٘ٛو اؾبفی. ثٝ ایٗ ًٔٙی وٝ چٖٛ آٖ ضا ٘سجت ثٝ افطازی وٝ زض شیُ آٖ ٞستٙس ثسٙزیٓ، ٘ٛو 

حیٛاٖ ( یًٙی وّی وٝ ٞٓ ضبُٔ آٖ ٔی ضٛز ٚ ٞٓ ضبُٔ غیط آٖ ثسٙزیٓ،  حمیمی است، أب چٖٛ آٖ ضا ٘سجت ثٝ وّی فٛق آٖ )

 ٘ٛو اؾبفی است.

 سلسلِ هشاتة اًَاع ٍ اخٌاس

ثبیس زا٘ست وٝ سّسّة ارٙبس غًٛز زاض٘س، ٚ سّسّة ا٘ٛاو ٘عَٚ. ظیطا رٙس یه وّی ايٓ اظ آٖ است. پس چٖٛ اظ رٙسی ثٝ 

ثٝ تسضیذ وّیت افعٚزٜ ٔی ضٛز تب ثبالذطٜ ٔٙتٟی ضٛز ثٝ رٙس االرٙبس  رٙس آٖ ثطٚیٓ ٚ سپس ثٝ رٙسِ رٙسِ آٖ، زض ایٙزب

یًٙی رٙس يبِی وٝ ٚضای آٖ رٙسی ٘جبضس. ٚ رٙس االرٙبس ٕٞیطٝ یىی اظ ٔمٛالت يطط است. ٚٔمٛالت يطط ضا ارٙبس 

 يبِیة ٔبٞیبت ٌفتٝ ا٘س.

چٖٛ اظ ٘ٛيی ثٝ ٘ٛو آٖ ثیبئیٓ، زض ٚالى اظ ايٓ  أب زض ٔطاتت ا٘ٛاو، ٘عَٚ ّٔحٛل است. چٖٛ ٘ٛوِ یه وّی اذع اظ آٖ است ٚ

ثٝ اذع آٔسٜ ایٓ. زض غٛضتی وٝ ٚلتی رٙس یه وّی ضا ثرٛاٞیٓ ثٝ قطف ثبال یًٙی ايٓ ٔی ضٚیٓ. ٔخالً ٘ٛوِ رسٓ ٘بٔی، حیٛاٖ 

ظٔٝ ايٓ اظ رسٓ ٘بٔی است. پس الظٔٝ ٘ٛو اذع ثٛزٖ ٚ ال است وٝ اذع اظ رسٓ ٘بٔی است ِٚی رٙس آٖ، رسٓ است وٝ

 رٙس ايٓ ثٛزٖ است. ثٙبثطایٗ سّسّة ا٘ٛاو، االذعُّ فبالذعٍ ٔٙهٓ ٔی ضٛز، تب ثٝ ٘ٛو اال٘ٛاو ٔٙتٟی ضٛز.٘ٛو 



شدشة  ثطای تزسٓ سّسّٝ ٔطاتت ا٘ٛاو ٚ ارٙبس زض وتت اضٚپبئی لطٖٚ ٚسكی آٖ ضا ثٝ غٛضت زضذت ٔی ٕ٘بیٙس ٚ

 ٔی ٘بٔٙس.فَسفَسیَس 

 ٙس وٝ تمسیٓ رٙس ضا ثٝ ا٘ٛاو ٔرتّف ثٟتط ٔزسٓ ٔی سبظز.ٌبٞی آٖ ضا ثٝ غٛضت شیُ ٘طبٖ ٔی زٞ

 

 

 

 

 رٛٞط                                                                       

                                                   

 رسٓ                 غیط رسٓ                                                                                          

 

 رسٓ ٘بٔی              رسٓ غیط ٘بٔی                                                                 

 

 حیٛاٖ              غیط حیٛاٖ                                                                             

 

 ا٘سبٖ                    غیط ا٘سبٖ                                                                    

 چٙس ٔخبَ اظ ٔمٛالت زیٍط:

 وٓ                                              ویف                                                                            وٓ                                                  

 وٓ ٔتػُ                                           وٓ ٔٙفػُ                                     ویف ٔحسٛس

 پٙذ                                              ٔجػٍطات                         وٓ ٔتػُ لبض اِصات      

 ذف                                                                                                    ضً٘

 سفیسی                               ذف ٔستمیٓ                                                           

ایٗ سّسّٝ ٔطاتت چٝ زض رٟت غًٛز، ٚ چٝ زض رٟت ٘عَٚ ٔحسٚز است. یًٙی اظ ٞیچ رب٘جی اِی غیطاِٟٙبیٝ ازأٝ ٕ٘ی یبثس. أب 

اظ رٟت غًٛز ٔحسٚز است ٚ ٕٞیطٝ ثٝ رٙس االرٙبس ٔٙتٟی ٔی ضٛز، چٝ زض غیط ایٗ غٛضت تسّسُ الظْ ٔی آیس ٚ 



اِی غیطاِٟٙبیٝ تػٛض الظْ زاضتٝ ثبضیٓ، ٚ ثٙبثطایٗ ٞطٌع « ذف ٔستمیٓ » یب « ا٘سبٖ» یٗ ٔی ضٛز وٝ ٔخال ٔب ثطای تػٛض   ٔستّعْ ا

لبزض ثٝ تػٛض ٘جبضیٓ ٚ حبَ آٖ وٝ چٙیٗ ٘یست. أب اظ رٟت ٘عَٚ اٌط ایٗ وّیبت حسٍ یَمَف ٘ساضتٝ ثبضٙس، الظْ ٔی آیس وٝ ٔب 

ٚ ٕٞیطٝ زض تػٛض وّیبت ثٕب٘یٓ. پس ٘بچبض زض رب٘ت ٘عَٚ ٞٓ ثٝ وّی ذٛاٞیٓ ضسیس وٝ زیٍط ٞطٌع ثٝ اغٙبف ٚ افطاز ٘طسیٓ 

 زض شیُ آٖ وّّی شاتی ٘یست ٚ اذع اظ تٕبْ ا٘ٛاو است.

 فظل-3

» ٔی آیس. ٚثٙبثطایٗ ٔٛرت أتیبظ یه ٘ٛو اظ ا٘ٛاو ٔطبضن ٔی ضٛز. ٔب٘ٙس « شاتبً وساْ است » فػُ وّی است وٝ زض رٛاة 

سبٖ اظ ا٘ٛايی وٝ ثب آٖ زض حیٛا٘یت ضطیىٙس ٔی ضٛز. ثٝ و« ٘بقك  ٝ فػُ ا٘سبٖ است. یًٙی ٔٛرت رسا ضسٖ ٚ أتیبظ یبفتٗ ٘ا

 «.فػُ آٖ وّی شاتی است وٝ ضیء ضا اظ ٔطبضوت زض رٙس ٕٔتبظ ٌطزا٘س » ٕٞیٗ رٟت فػُ ضا ٔی تٛاٖ چٙیٗ تًطیف وطز: 

ٚالى ٔی ضٛ٘س. ٔخالً ضجحی اظ « ٔبٞٛ » ط ذالف ٘ٛو ٚ رٙس وٝ زض رٛاة ٔی آیس، ث« ؤیُّ ضیءُ ٞٛ فی شاتٝ؟ » فػُ زض رٛاة 

رٙس (. سپس ٔی «)حیٛاٖ » رٛاة ٔی زٞٙس: « ایٗ ضجح چیست؟ » زٚض زیسٜ ٔی ضٛز وٝ حطوت ٔی وٙس، ٚ ٔب ٔی پطسیٓ 

 رٛاة       ٔی زٞٙس: ٘بقك ) فػُ (.« شاتبً وساْ حیٛاٖ است؟ » پطسیٓ 

 ػشع خاص یا خاطِّ-4

« وبتت »ٚ « ؾبحه » ذبظ یب ذبغٍٝ يجبضت اظ آٖ وّی يطؾی است وٝ اذتػبظ ثٝ افطاز یه وّی زاضتٝ ثبضس. ٔب٘ٙس يطؼ 

 «.ؾبحه » وٝ ثط افطاز آزٔی اقالق ٔی ضٛز. يطؼ ذبظ ٕٔىٗ است ٕٞة افطاز یه ٘ٛو ضا ضبُٔ ضٛز. ٔب٘ٙس 

 ػشع ػام-5

٘سجت ثٝ ا٘سبٖ. چٝ سفیس ثط ثسیبضی اظ « سفیس » ثبضس. ٔب٘ٙس  يطؼ يبْ آٖ وّی است وٝ اذتػبظ ثٝ افطاز یه وّی ٘ساضتٝ

ٔی آیٙس. ٔخالً چٖٛ « ؤیٍ ضیءُ ٞٛ فی يطؾٝ؟ » حیٛا٘بت ٚ رٕبزات لبثُ حُٕ است. يطؼ ذبظ ٚ يبْ ٞط زٚ زض رٛاة 

 است.ٚ أخبَ آٖ « ٔبشٍ » یب « ٔتٕسٌِّٖ » یب « ؾبحهٌ » رٛاة  « اال٘سبٖ ؤیٍ ضیءُ ٞٛ فی يطؾٝ؟ » ثپطسٙس 

ثبیس ٔتٛرٝ ثٛز وٝ يطؼ ذبظ ثٛزٖ یب يبْ ثٛزٖ أطی ٘سجی است، یًٙی یه وّی يطؾی ٕٔىٗ است ٘سجت ثٝ یه وّی، 

چٖٛ  ٘سجت ثٝ ا٘سبٖ سٙزیسٜ ضٛز يطؼ يبْ آٖ است ٚ « ضٚ٘سٜ » يطؼ ذبظ ثبضس ٚ ٘سجت ثٝ وّی زیٍط، يطؼ يبْ. ٔخالً 

 چٖٛ ٘سجت ثٝ حیٛاٖ سٙزیسٜ ضٛز يطؼ ذبظ است.

 ٍ ًسثت آى دٍ تا یىذیگش هفَْم ٍ هظذاق

 تػٛض ضا ٔی تٛاٖ ثٝ زٚ ِحبل ٔٛضز ٔالحهٝ لطاض زاز: یىی اظ ِحبل ٔفْٟٛ ٚ زیٍط اظ ِحبل ٔػساق.

ٔفْٟٛ يجبضت اظ ٔزٕٛية أٛضی است وٝ زض تػٛض ٔٙسضد است ٚ ثٝ يجبضت زیٍط ٔفْٟٛ یًٙی ارعاء يمّی یه تػٛض. ٔخالً 

است ٚ ایٗ ًٔب٘ی تػٛضات وّی سبزٜ ای است وٝ ثط ضٚی « رٛٞط سٝ ثًسی ٘بٔی حسبس ٘بقك » ٔفْٟٛ ا٘سبٖ يجبضت اظ    

ٞٓ ٔطىُِّ ٚ ٔمِّْٛ تػٛض ا٘سب٘ٙس ٚ ٔی تٛاٖ آٟ٘ب ضا ثط ا٘سبٖ حُٕ وطز. ٚ ٔػساق يجبضت اظ ٞط فطزی است وٝ آٖ ٔفْٟٛ ثط آٖ 



ه اظ حیٛا٘بت ٚ ٔخّج ٞب ٔػساق حیٛاٖ یب ٔخّج ٔی حُٕ ٔی ضٛز؛ ٔخالً حسیٗ ٚ حسٗ ٔػبزیك ا٘سبٖ ٞستٙس، ٕٞچٙیٗ ٞط ی

 ثبضٙس.

 ثًؿی ٔفبٞیٓ ضا ٔػسالی زض يبِٓ ذبضد ٘یست ٔب٘ٙس ٔفْٟٛ ضطیه ذساٚ٘س ٚ ٔسیٙة فبؾّٝ.

ٔفْٟٛ ٚ ٔػساق ؾطٚضتبً ٘سجت ًٔىٛس زاض٘س. چٝ ثٝ ٞط ٘سجت وٝ تػٛض سبزٜ تط ثبضس، یًٙی ثٝ ٔفٟٛٔص افعٚزٜ ضٛز، لّٕطٚ 

تط ذٛاٞس ضس. ٔخالً چٖٛ ثٝ ٔفْٟٛ است، تبظی ٚ سفیس ٚ رٛاٖ ضا ثیفعاییٓ، یًٙی ٔفْٟٛ ضا ٔطوت تط وٙیٓ، ٔػبزیك آٖ ٔحسٚز

زایطة ٔػبزیمص تًٙ تط ٔی ضٛز ٚ زیٍط ضبُٔ است ٞبی غیط تبظی ٚ غیط سفیس ٚپیط ٘رٛاٞس ضس. پس افعایص ٔفْٟٛ ٔستّعْ 

 وبٞص ٔػساق است. 

ٙس ثٝ قطف ٘ٛو ثیبییٓ، ثٝ ًٔب٘ی ٔٙسضد زض ٔفْٟٛ افعٚزٜ ٔی ضٛز، ٚ تًساز زض ٔجحج وّیبت ذٕس زیسیٓ وٝ چٖٛ اظ ر

 ٔػبزیك ٘مػبٖ ٔی یبثس:

 خَّش

 رسٓ ) رٛٞط سٝ ثًسی (

 رسٓ ٘بٔی ) رٛٞط سٝ ثًسی ٘بٔی (

 حیٛاٖ ) رٛٞط سٝ ثًسی ٘بٔی حسبس (

 ا٘سبٖ ) رٛٞط سٝ ثًسی ٘بٔی حسبس ٘بقك (

ٔفْٟٛ غٙی تطیٗ ٚ سطضبضتطیٗ وّیبت است ٚ اظ حیج ٔػساق فمیطتطیٗ ٚ پس زض ایٗ سّسّٝ ٔطاتت، ا٘سبٖ اظ حیج 

 ٔحسٚزتطیٗ آٟ٘ب.

٘ىتة ضبیبٖ زلت ایٗ است وٝ چٖٛ ٔخالً ا٘سبٖ ٚحیٛاٖ ضا اظ ِحبل ٔفْٟٛ زض ٘هط آٚضیٓ، ٔفْٟٛ حیٛاٖ ٔٙسضد زض ٔفْٟٛ ا٘سبٖ 

ٛاٖ است. ذالغٝ ایٙىٝ اظ ِحبل ٔفْٟٛ، ايٓ زض است. ٚ چٖٛ اظ ِحبل ٔػساق ٔالحهٝ وٙیٓ، ٔػبزیك ا٘سبٖ رعء ٔػبزیك حی

ذػٛظ ٔٙسضد است ٚ اظ ِحبل ٔػساق اذع زض ايٓ ٔٙكٛی است. ٚایٙىٝ ٔی ٌٛییٓ زض لیبسبت ٔٙكك غٛضی ضاثكة ا٘سضاد 

 ّٔحٛل است، اِجتٝ ٔطاز ا٘سضاد ٔػساق است.

 تست

 زض وساْ ٌعیٙٝ زٚ ٔفْٟٛ ثٝ تطتیت رعیی ٚ وّی ٞستٙس؟-1

-4ذّیذ فبضس                      -حبفم-3ٔطٟس                        -وتبة-2                                  يساِت  -ا٘سبٖ-1

 تؿبز-سّٕبٖ فبضسی

 ٔفبٞیٓ ٚحی،ٕٞة ایٗ ٔخّج ٞب ٚ ِجبس چٝ ٘ٛو ٔفبٞیٕی ٞستٙس؟-2



-4وّی،رعیی،رعیی                         -3رعیی،وّی،رعیی                  -2رعیی،وّی،وّی                                  -1

 وّی،رعیی،وّی 

 چٝ ٘سجتی اظ ٘ست اضثى ثطلطاض است؟« ضیط ٚ ٔبست»ٚ « ضً٘ ٚ سفیس»ثیٗ ٔفبٞیٓ -3

تسبٚی                                                                               -يْٕٛ ٚذػٛظ ٔٗ ٚرٝ-2                               تسبٚی                     -يْٕٛ ٚ ذػٛظ ٔكّك-1

 تجبیٗ-يْٕٛ ٚذػٛظ ٔٗ ٚرٝ-4تجبیٗ                                                       -يْٕٛ ٚذػٛظ ٔكّك-3

 ٔفبٞیٓ ظیط ٘سجت يْٕٛ ٚ ذػٛظ ٔٗ ٚرٝ ثطلطاض است؟ ٔیبٖ وساْ یه اظ-4

-4ٌُ ٚ لطٔع                             -3حیٛاٖ ٚ حسبس                   -2ضسَٛ ٚ اِٚٛاًِعْ                               -1

 تػٛض ٚ تػسیك

زٖ » ثٝ تطتیت ٔفبٞیٓ-5  وساْ ٌعیٙٝ است؟« است»ثطای « ضیٟٝ وطٙسٜ، یبَ زاضتٗ، رسٓ ثٛزٖ ٚ ثیٕبض ٛث

-4يطؾی،شاتی،شاتی،يطؾی                -3شاتی،يطؾی،يطؾی،شاتی         -2شاتی،يطؾی،شاتی،يطؾی                      -1

 يطؾی،شاتی،يطؾی،شاتی

 ...............ٔفْٟٛ شاتی ٔخّج ٚ ....................ثطای ٔخّج يطؾی است.-6

سٝ ؾّى زاضتٗ                                                                                       -سٝ ظاٚیٝ زاضتٗ-2تٗ                                     سٝ ظاٚیٝ زاض-سٝ ؾّى زاضتٗ-1

 ثٛزٖ لبئٓ اِعاٚیٝ-ٔتسبٚی االؾالو ثٛزٖ-4سٝ ؾّى زاضتٗ                                   -لبئٓ اِعاٚیٝ ثٛزٖ-3

 است؟ ٘بزضستثب تٛرٝ ثٝ ٟٔٓ تطیٗ ٚغف ٔفبٞیٓ شاتی وساْ يجبضت -7

 حیٛاٖ ٔتفىط      ا٘سبٖ       ٘ٛیسٙسٜ ثٛزٖ-2سٝ ؾّى زاضتٗ       ٔخّج       سٝ ظاٚیٝ زاضتٗ                     -1

 ٞٙطٔٙس ثٛزٖ       ا٘سبٖ      ٘بقك ثٛزٖ         -4ضیٟٝ وطٙسٜ       است      ٘طرٛاضوٙٙسٜ                             -3

 ثٝ تطتیت وسأیه اظ السبْ شاتی ٞستٙس؟« حسبس»ٚ « ٌٙزطه»، «ضىُ»، «ذطٔب»ٔفبٞیٓ -8

-4٘ٛو،رٙس،٘ٛو،فػُ            -3            رٙس،٘ٛو،رٙس،فػُ  -2٘ٛو،٘ٛو،رٙس،رٙس                        -1

 رٙس،رٙس،٘ٛو،رٙس

٘سجت ثٝ حیٛاٖ ............ ٔی ثبضس ٚ ٔفْٟٛ تٕبْ ٔطتطن............ٚ غیط تٕبْ « ٔبضی»٘سجت ثٝ است،............ٚ « غبُٞ»-9

 ٔطتطن............است.

يطؼ -4فػُ،يطؼ ذبظ،رٙس،فػُ    -3 يطؼ يبْ،رٙس،رٙس،فػُ    -2يطؼ ذبظ،فػُ،فػُ،رٙس           -1

 يبْ،رٙس،فػُ،رٙس

 تٕبْ ٔٛاضز زض وساْ ٌعیٙٝ ٘ٛو ٞستٙس؟-10



يسز -4ٔس،فّع،آٞٗ                           -3يسز زٚ،ضىُ،آٞٗ                   -2زایطٜ،ذف،يسز چٟبض                       -1

 یه،زایطٜ،ذف ٔستمیٓ

 از یه وّی ٘ساضتٝ ثبضس چٝ ٘بْ زاضز ٚ ٔخبَ آٖ زض ٔٛضز حیٛاٖ وساْ است؟وّی يطؾی وٝ اذتػبظ ثٝ افط-11

يطؼ -4يطؼ ذبظ،حسبس                -3يطؼ يبْ،سفیس                   -2يطؼ يبْ،ٔبضی                            -1

 ذبظ،سفیس

 پاسخ سَاالت تستی

1-4 *2-4 *3-3 *4-3 *5-1 *6-1 *7-1 *8-3 *9-3 *10-4 *11-2 

 

 

 تششیحی

 ٔفْٟٛ ثط چٙس لسٓ است؟ آٟ٘ب ضا ٘بْ ثجطیس ٚ ثطای ٞط یه ٔخبِی ثیبٚضیس.-12

 ٔفْٟٛ وّی ٔب٘ٙس زضذت-2ٔفْٟٛ رعیی ٔب٘ٙس ایٗ زضذت  -1ٔفْٟٛ یب تػٛض ثط زٚ لسٓ است:

 وّی ثحػط يمّی ثط چٙس لسٓ است؟یه ٔٛضز ضا ثٙٛیسیس.-13

 ثط ضص لسٓ است.وّی وٝ زض ذبضد فطزی ٘ساضز ٚ ثٛرٛز آٔسٖ فطز آٖ ٞٓ ٔحبَ است.ٔب٘ٙس:ضطیه اِجبضی 

 يمیسٜ ثٝ يسْ تٙبٞی ٘فٛس ٘بقمٝ ٔجتٙی ثط پصیطفتٗ چیست؟آٟ٘ب ضا ثٙٛیسیس.-14

 يبِٓ ضا ثسٚ ظٔب٘ی ٘یست.-3ثكالٖ تٙبسد  -2ثمبی ضٚح -1ثط پصیطفتٗ سٝ ٔكّت است:

     ضا ثب ٔخبَ تًطیف وٙیس.؟وُ ٚ وّی ٔفْٟٛ -15

وّی آٖ ٔفٟٛٔی است وٝ افطاز ٔتًسز ضا ضبُٔ ضٛز ٚزض ٔمبثُ رعئی لطاض زاضز ٔب٘ٙس ٔفْٟٛ سًٙ. أب وُ يجبضت اظ چیعی است 

 وٝ ٔطوت اظ ارعاء ثبضس ٚ زض ٔمبثُ رعء لطاض زاضز ٔب٘ٙس سبيت.

 ٚرٝ أتیبظ وُ ٚ وّی ضا ثٙٛیسیس؟ زٚ-16

فطز ذبضری ثبضس، ٔب٘ٙس ٔفْٟٛ زضیبی ریٜٛ. أب ٚرٛز وُ ٔستّعْ ٚرٛز ارعاء است، ٔخالً تب آرط ٚ  وّی ٕٔىٗ است ثسٖٚ-1

ٚرٛز وُ زض ذبضد اظ شٞٗ ٔحمك است زض غٛضتی وٝ ٚرٛز وّی ثیطٖٚ اظ شٞٗ -2تیطآٞٗ ٘جبضس يٕبضت ثٛرٛز ٕ٘ی آیس. 

 ٔحُ اذتالف است.



يْٕٛ ٚ -3تجبیٗ: ا٘سبٖ ٚ است   -2تسبٚی: حیٛاٖ ٚ حسبس  -1 ؟وٙیس. ٘ست اضثى ضا ٘بْ ثجطیس ٚ ثطای ٞط یه ٔخبِی شوط-17

 يْٕٛ ٚ ذػٛظ ٔٗ ٚرٝ: زا٘طزٛ ٚضبيط -4ذػٛظ ٔكّك: ٞٙطٔٙس ٚ ٘مبش  

 تطریع وّی شاتی اظ يطؾی ثطای چٝ ؾطٚضی ٚ الظْ است؟ -18 

حبئع إٞیت ٔرػٛظ تطریع وّی شاتی اظ وّی يطؾی زض ضٙبذتٗ وّیبت ذٕس ٚ زض تًطیف زلیك ٚ ٔٙكمی أٛض 

 ٚؾطٚضی ٚ الظْ است.

 تی ٚ يطؾی ضا ثب ٔخبَ تًطیف وٙیس؟وّی شا-19

وّی شاتی آٖ وّی است وٝ زاذُ زض حمیمت افطاز ثبضس ٚ ٔبٞیت افطاز ثساٖ لبئٓ ٚ ٚاثستٝ ثبضس، ٔب٘ٙس رسٓ ثطای ا٘سبٖ. وّی 

 آزٔی.يطؾی آٖ وّی است وٝ ذبضد اظ حمیمت افطاز ثبضس، ٔب٘ٙس ذٙساٖ ٘سجت ثٝ 

 ٔٛضز اظ اٚغبف شاتی ضا ثٙٛیسیس؟ زٚ-20

ا٘فىبن أط شاتی اظ افطاز چٝ زض ذبضد ٚ چٝ زض شٞٗ ٕٔتٙى است. ٔخالً ا٘فىبن رسٕیت چٝ زض شٞٗ ٚ چٝ زض ذبضد اظ ا٘سبٖ -1

ی فی أط شاتی زض تًمُ ٔمسْ ثط ٔبٞیت شٚاِصاتی است، یًٙ-2ٔحبَ است ٚ حبَ آ٘ىٝ ا٘فىبن غٓ یب ضبزی آٖ ٕٔىٗ است. 

« ٔبٞیت ا٘سبٖ»پس اظ تػٛض « وبتت»حبغُ ٌطزز. ِٚی تػٛض « ا٘سبٖ»ثطٛز تب تػٛض «حیٛاٖ ٚ ٘بقك»إِخُ اَٚ ثبیس تػٛض 

 أىبٖ زاضز.

 وّیبت ذٕس ضا ٘بْ ثجطیس؟-21

 يطؼ يبْ-5يطؼ ذبظ -4فػُ -3رٙس -2٘ٛو -1

 ؟٘ٛو ضا ثب ٔخبَ تًطیف وٙیس.-22

افطاز ٔتفك اِحمیمٝ حُٕ ٔی ضٛز، ٔب٘ٙس ا٘سبٖ وٝ ثط افطاز ٔتىخط اظ لجیُ حسٗ ٚ ثط « ٔبٞٛ»٘ٛو آٖ وّی است وٝ زض رٛاة 

 حسیٗ لبثُ حُٕ است.

 ؟رٙس چیست ثطای آٖ ٔخبِی شوط وٙیس.-23

ثط افطاز ٔرتّف اِحمیمٝ حُٕ ضٛز. ٔب٘ٙس حیٛاٖ وٝ ثط ا٘سبٖ ٚ است ٚ ٔبٞی زض « ٔبٞٛ»رٙس آٖ وّی شاتی است وٝ زض رٛاة 

 ٔی ضٛز. رٛاة ٔبٞٛ حُٕ  

 ؟السبْ ٘ٛو ضا ٘بْ ثجطیس ٚ آٟ٘ب ضا تًطیف وٙیس.-24

٘ٛو اؾبفی: آٖ وّی شاتی است وٝ زض شیُ وّی -2٘ٛو حمیمی: آٖ وّی است وٝ تٕبْ حمیمت افطاز است، ٔب٘ٙس ا٘سبٖ ٚ زایطٜ. -1

 زیٍط لطاض ٌطفتٝ ثبضس ٚ ٘سجت ثساٖ سٙزیسٜ ضٛز، ٔب٘ٙس حیٛاٖ وٝ ٘سجت ثٝ رسٓ ٘بٔی ٘ٛو اؾبفی است. 

 ا٘سبٖ ٘ٛو حمیمی است یب ٘ٛو اؾبفی؟-25



حمیمی است ٚ ٞٓ ٘ٛو اؾبفی. ثٝ ایٗ ًٔٙی وٝ چٖٛ آٖ ضا ٘سجت ثٝ افطازی وٝ زض شیُ آٖ ٞستٙس ثسٙزیٓ، ٘ٛو ا٘سبٖ ٞٓ ٘ٛو 

حمیمی است، أب چٖٛ آٖ ضا ٘سجت ثٝ وّی فٛق آٖ یًٙی وّی وٝ ٞٓ ضبُٔ آٖ ٔی ضٛز ٚ ٞٓ ضبُٔ غیط آٖ ثسٙزیٓ، ٘ٛو اؾبفی 

 است. 

 وٙیس؟طزٜ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ای ثطای آٖ شوط فػُ ضا تًطیف و-26

ٔی آیس ٚ ٔٛرت أتیبظ یه ٘ٛو اظ ا٘ٛاو ٔطبضن ٔی ضٛز، ٔب٘ٙس ٘بقك وٝ فػُ « شاتبً وساْ است»فػُ وّی است وٝ زض رٛاة 

 ا٘سبٖ است.

 ٘بْ زیٍط يطؼ ذبظ چیست؟ آٖ ضا تٛؾیح زٞیس.-27

بحه ٚ ٟٔٙسس وٝ يطؼ ذبظ یب ذبغٝ يجبضت اظ آٖ وّی يطؾی است وٝ اذتػبظ ثٝ افطاز یه وّی زاضتٝ ثبضس، ٔب٘ٙس ؾ

 ثط افطاز آزٔی اقالق ٔی ضٛ٘س.

 ف وٙیس.؟يطؼ يبْ ضا ثب ٔخبَ تًطی-28

 يطؼ يبْ آٖ وّی است وٝ اذتػبظ ثٝ افطاز یه وّی ٘ساضتٝ ثبضس، ٔب٘ٙس سفیس ٘سجت ثٝ ا٘سبٖ.

 يطؼ ذبظ یب يبْ ثٛزٖ چٍٛ٘ٝ أطی است؟ تٛؾیح زٞیس.-29

ٙی یه وّی يطؾی ٕٔىٗ است ٘سجت ثٝ یه وّی، يطؼ ذبظ ثبضس ٚ يطؼ ذبظ ثٛزٖ یب يبْ ثٛزٖ أطی ٘سجی است، یً

٘سجت ثٝ وّی زیٍط، يطؼ يبْ. ٔخالً ضٚ٘سٜ چٖٛ ٘سجت ثٝ ا٘سبٖ سٙزیسٜ ضٛز يطؼ يبْ آٖ است ٚ چٖٛ ٘سجت ثٝ حیٛاٖ 

 سٙزیسٜ ضٛز يطؼ ذبظ است.

 ثٝ چٙس ِحبل ٔی تٛاٖ تػٛض ضا ٔٛضز ٔالحهٝ لطاض زاز؟-30

بل ٔفْٟٛ ٚ زیٍط اظ ِحبل ٔػساق. ٔفْٟٛ يجبضت اظ ٔزٕٛية أٛضی است وٝ زض تػٛض ٔٙسضد ثٝ زٚ ِحبل، یىی اظ ِح

است ٚ ایٗ ًٔب٘ی تػٛضات وّی سبزٜ ای ٞستٙس وٝ ثط « رٛٞط سٝ ثًسی ٘بٔی حسبس ٘بقك»است.ٔخالً ٔفْٟٛ ا٘سبٖ يجبضت اظ 

طز. ٚ ٔػساق يجبضت اظ ٞط فطزی است وٝ آٖ ٔفْٟٛ ضٚی ٞٓ ٔطىُِّ ٚ ٔمِّْٛ تػٛض ا٘سب٘ٙس ٚ ٔی تٛاٖ آٟ٘ب ضا ثط ا٘سبٖ حُٕ و

 ثط آٖ حُٕ ٔی ضٛز، ٔخالً حسٗ ٚ حسیٗ ٔػبزیك ا٘سبٖ ٞستٙس.

 ٔفْٟٛ ٚ ٔػساق چٝ ٘سجتی ثب ٞٓ زاض٘س؟-31

ٔفْٟٛ ٚ ٔػساق ؾطٚضتبً ٘سجت ًٔىٛس زاض٘س. چٝ ثٝ ٞط ٘سجت وٝ تػٛضی سبزٜ تط ٚ ثسیف تط ثبضس، یًٙی ارعاء ٔطىُِّ آٖ 

، وّی تط است ٚ ثٝ يسة ثیطتطی اظ افطاز غسق ذٛاٞس وطز ٚ ثبًِىس ثٝ ٞط ٘سجت وٝ ٔطوت تط ثبضس، یًٙی ثٝ وٕتط ثبضس

ٔفٟٛٔص افعٚزٜ ضٛز، لّٕطٚ ٔػبزیك آٖ ٔحسٚزتط ذٛاٞس ضس.ٔخالً چٖٛ ثٝ ٔفْٟٛ است، تبظی ٚ سفیس ٚ رٛاٖ ضا ثیفعاییٓ یًٙی 

 ضٛز ٚ زیٍط ضبُٔ است ٞبی غیطتبظی ٚ غیطسفیس ٚ پیط ٘رٛاٞس ضس.ٔفْٟٛ ضا ٔطوت تط وٙیٓ، زایطة ٔػبزیمص تًٙ تط ٔی 

 



 لؼایا  –تخش چْاسم 

 السام لؼیِ حولی

 لؿیٝ ضرػیٝ                                                       

 لؿیٝ قجیًی ( تمسیٓ لؿیٝ ثٝ ايتجبض ٔٛؾٛو: 1

 لؿیٝ ٔحّٕٝ  

 لؿیٝ ٔحػٛضٜ یب ٔسٍٛضٜ 

 لؿیٝ ثٝ ايتجبض ٔحَٕٛ( تمػیٓ 2

 لؿیٝ ٔٛرجٝ ( ايتجبض لؿیٝ ثٝ ايتجبض ضاثكٝ 3

 لؿیٝ ثسبِجٝ 

 تمسیٓ لؿیٝ ثٝ ايتجبض ٔٛؾٛو:  -1

 ٔٛؾٛو رعئی ٔرػٛغٝ  ( لؿیٝ ضرػیٝ 1

 ظیطا ثط تٕبٔت فطز ذٛز زالِت زاضز.  لؿیٝ وّیٍٝ ٔی زا٘ٙس  ٔٙكمیبٖ اضٚپبیی آٖ ضا 

 ٔزَٕٛ ثٝ ٕٞٝ آٟ٘ب اسٙبز زازٜ ٔی ضٛز.  اٌط ٔٛؾٛو، رٕى ثبضس؛ یب اسٓ رٕى ثبضس 

 حٛاضیٖٛ زٚاظزٜ تٗ ثٛز٘س.  ٔخبَ

 ٔٛؾٛو وّی  ( لؿیٝ قجیًیٝ 2

 قجیًت ٚ ٔبٞیت آٖ ٔٛؾٛو لكى ٘هط اظ افطاز  ٞسف

 حیٛاٖ رٙس است  –ا٘سبٖ وّی است  ٔخبَ

ایٗ لؿیٝ زض آحبض اثٗ سیٙب، سبیط ٔٙكمیبٖ ٔتمسْ ٚ ذٛارٝ قٛسی ٚ لكت اِسیٗ ضیطاظی ٚرٛز ٘ساضز ٚ ایٗ لؿیٝ ضا رعٚ لؿیٝ 

 ّٟٕٔٝ ٔی زا٘ٙس. 

ایٗ يمیسٜ ثط  ایٗ لؿیٝ ضا )لؿیٝ قجیًیٝ( ضا ٘ٛيی ذبظ ٔی ضٕط٘س ٚ آٖ ضا زض ٔمبثُ السبْ ّٟٕٔٝ زا٘ستٝ ا٘س  ٔتإذطاٖ

 طتطی زاضز. تمسیٓ پیطیٙیبٖ ث

 قجیًت ٚ ٔبٞیت ٔٛؾٛو ٔٛضز ٘هط است، ٘ٝ افطاز  لؿیٝ قجیًیٝ

 ٔٛؾٛو حمیمی، ذٛز وّی قجیًی است ٘ٝ افطاز آٖ                        

 . وٕیٍت افطاز زض آٖ تػطیح ٘طسٜ است( لؿیٝ ّٟٕٔٝ: لؿیٝ ای است وٝ ٔطاز اظ ٔٛؾٛو آٖ، افطاز٘س أب 3

 یًٙی آیب ثط تٕبْ افطاز حىٓ ضسٜ             یب ثط ثطذی اظ آٖ ٞب                                                                       

 اة٘سبُٖ فی ذُسطٍ  ٔخبَ

آٖ ٘جبضس( ثبیس  لؿیٝ ّٟٕٔٝ ضا )زض غٛضتی وٝ لطیٙٝ والْ ثٝ ٞیچ ٚرٝ ٔطًط ثط رعئیت یب وّّیت اذتالف ٔطٟٛض ثیٗ فالسفٝ 

 وّیزا٘ست یب  رعئی



 لؿیٝ ای وٝ زض آٖ حىٓ ثط افطاز ٔٛؾٛو ضسٜ ثبضس، ٚ وٕیت آٖ افطاز ٘یع تػطیح ضسٜ ثبضس.  ( لؿیٝ ٔحػٛضٜ یب ٔسٍٛضٜ 4

 * ایٗ لؿیٝ زض ٔٙكك ٚ يّْٛ ٔرتّف ايتجبض زاضز. 

 ٞط فّعی ًٔس٘ی است  ٔخبَ

 ثًؿی ٔطغٟب ٟٔبرط٘س  ٔخبَ

 حػٛضٜ: چٟبض لسٓ لؿیٝ ٔ

 ( ٔٛرجٝ وّیٝ : ٞط ٌبٚی يّفرٛاض است. 1

 ( سبِجٝ وّیٝ: ٞیچ ٘طرٛاضوٙٙسٜ ای ٌٛضترٛاض ٘یست. 2

 ( ٔٛرجٝ رعئیٝ: ثًؿی ضتطٞب زٚ وٛٞب٘ٝ ا٘س. 3

 ( سبِجٝ رعئیٝ: ثًؿی ضتطٞب زٚ وٛٞب٘ٝ ٘یستٙس. 4

 زض وتت اضٚپبیی زض لطٖ سیعزٞٓ ٔیالزی ثٝ ثًس لؿبیب ٔحػٛضٜ چٟبضٌب٘ٝ ثب حطٚف يّّٝ ٕ٘ٛزٜ ضسٜ است: 

  aٔٛرجٝ وّیٝ 

  bسبِجٝ وّیٝ 

  oسبِجٝ رعئیٝ

  iٔٛرجٝ رعئیٝ 

 يتجبض ٔحَٕٛ )يسَٚ ٚ تحػیُ(تمسیٓ لؿیٝ ثٝ ا -2

 ٘بٔٙس. غیطٔحػٍّٝیب  ٔتغیٍطٜیب  ًٔسِٚٝ اِحَٕٛیب ، ًٔسِٚٝٞطٌبٜ ازات سّت ثط سط ٔحَٕٛ زضآٔسٜ ثبضس، لؿیٝ ضا 

 ایٗ سرٗ ٘بضسب است.  –پطٚیع ٘بثیٙب است  ٔب٘ٙس

 ٘بٔٙس. ثسیكٝ)ٔحػٍُ ثًٕٙی ٔٛرٛز است( یب  ٔحػٍّٝزض غٛضتیىٝ ٔحَٕٛ يبضی اظ ازات سّت ثبضس، لؿیٝ ضا 

 لؿیٝ سبِجٝ )ثیٙبئی ضا اظ يّی سّت وطزٜ ایٓ(  يّی ٘بثیٙب ٘یست  ٔخبَ

 لؿیٝ ٔٛرت )٘بثیٙبیی ضا ثطای يّی احجبت وطزٜ ایٓ(  يّی ٘بثیٙب است 

 وٛض، ربُٞ، .... ًٔب٘ی يسٔی ٌبٜ ثب ِفهی ٚاحس تًجیط ٔی ضٛز ٔب٘ٙس

 ٘بثیٙب، ٘بزاٖ، ٚ .... ٚ ٌبٞی ثب ِفهی ٔطوت ٔب٘ٙس 

 * ٔالن سّت ٚ ایزبةِ لؿیٝ تٟٙب ازات ضثف است ٘ٝ ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ 

 

 يتجبض ضاثكٝ )سّت ٚ ایزبة(: ثٝ ا تمسیٓ لؿیٝ -3

 زض آٖ ٔحَٕٛ ثطای ٔٛؾٛو احجبت ضسٜ است.  لؿیٝ ٔٛرجٝ  -1

 ٔطًط ثٝ تحمك ٔحَٕٛ ثطای ٔٛؾٛو است.  

 حىٓ ضسٜ است وٝ ٔٛؾٛو ٔحَٕٛ است.  

 



 

 حبوی اظ ایزبة است  «است»ِفم 

 ایٟٕٙب٘یٚ  اتّحبزٚ  یٍبٍ٘یزاَ ثط  

 

 ٔحَٕٛ اظ ٔٛؾٛو حىٓ ضسٜ است.ثٝ سّت  لؿیٝ سبِجٝ -2

 ٔحَٕٛ ثطای ٔٛؾٛو تحمك ٘ساضز 

 حبوی اظ ایٗ است وٝ ٔٛؾٛو ٔحَٕٛ ٘یست 

 است.  ایٗ ٘ٝ آ٘یٚ  غیطیٍتٚ  زٌٚبٍ٘یزاَّ ثط  « ٘یست»ازات 

 ایزبة ٚ سّت  ویف

 ٞط حىٕی یب ایزبثی است یب سّجی )ذبِی اظ ایٗ زٚ ٘یست( 

 ٘ساضز. -3است ٚ ضكّ -2اظ اٖ  -1ئط ثیٗ ٞط حىٕی زا

 ثیٗ سّت ٚ ایزبة ٞیچ ٚاسكٝ ای ٘یست. 

 زض آٖ حىٓ ثٝ ٘سجتی ضسٜ است ثططـ ٘سجت زیٍط  )لؿیٝ ٚؾًی(  لؿبیبی ضطقی 

 لؿیٝ ضطقی ٔتػُ  السبْ لؿبیبی ضطقی

 لؿیٝ ضطقی ٔٙفػُ 

 

لؿیٝ ضطقی 

 ٔتػُ

 « لؿیٝ ای وٝ حىٓ ضسٜ ثٝ اتػبَ پیٛستٍی ٚ ٔالظٔٝ زٚ ٘سجت )یب يسْ اتػبَ ٚ پیٛستٍی ٔالظٔٝ  

 لؿیٝ ای وٝ حىٓ ضسٜ است ثٝ حجٛت یب سّت ٘سجتی، ثفؽ حجٛت یب سّت ثٝ ٘سجت زیٍط.  

 « ایٟٕٙب٘ی»ثیٗ ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ٘ٛيی  ٔٛؾٛو ٕٞبٖ ٔحَٕٛ است  زض لؿیٝ حّٕیٝ 

 ٔمسْ ٔستّعْ تبِی است.  ٔمسْ تبِی ٘یست  زض لؿیٝ ضطقیٝ

  .تبِی الظْ ٚ تبثى ًٔسْ است 

 . ٞٛا ِكیف ٔی ضٛز، اٌط ثبضاٖ ثجبضزٔخبَ

 ٔمسْ)ضطـ، ّٔعْٚ(       تبِی )رعای ضطـ، الظْ(        

 زض وتبثٟبی ِٛغیستیه: 

 ٘طبٖ ٔی زٞٙس.   Pٔمسْ

 ٘طبٖ ٔی زٞٙس.    Qتبِی 

 ٚ ٔفطزظیطا لؿیٝ حّٕیٝ ثب ثطزاضت ضاثكٝ )ازات ضثف( تجسیُ ثٝ ز یچیسٜ تط اظ لؿیٝ حّٕیٝ است لؿیٝ ضطقیٝ ٔطوت تط ٚ پ

 ٔی ضٛز. ذٛاٜ ٔفطز حمیمی )ا٘سبٖ( ٚ ذٛاٜ ٔطوجی وٝ زض حىٓ ٔفطز ثبضس )حیٛاٖ ٘بقك(

 ثبلی ٔی ٔب٘ٙس وٝ ٞط زٚ ٔفطز٘س.  وطٚیٚ  ظٔیٗاٌط )است( ثطزاضتٝ ضس ظٔیٗ وطٚی است 



 لؿیٝ حّٕیٝ ٔستمیٕبً ثٝ ثسبئف یب آ٘چٝ زض لٜٛ ثسبئف است ٔٙحبَ ٔی ضٛز. 

 اٌط ازات ضثف ضا ثطزاضیٓ، زٚ ٔطوت، یًٙی زٚ لؿیٝ ٔستمُ ثبلی ٔی ٔب٘س.  لؿیٝ ضطقیٝ 

  زض ایٗ رّٕٝ ٞطٌبٜ )اٌط( حصف ضٛز زٚ لؿیٝ سٕتمُ ثبلی ٔی ٔب٘س اٌط ثبضاٖ ثجبضز، ٞٛا ِكیف ٔی ضٛز

 ٞٛا ِكیف ٔی ضٛز.  –ضز ثبضاٖ ٔی ثب

 لؿیٝ ضطقیٝ ٔستمیٕبً ٔٙحُ ثٝ ارعاء ٚ ثسیف ٕ٘ی ضٛز. 

 یه لؿیٝ ٔی ثبضس ٘ٝ زٚ لؿیٝ ٚ ثیطتط اظ آٖ.  لؿیٝ ضطقی

 زٚ لؿیٝ زض رٙت ٞٓ ٟ٘بزٜ ٘یست.  

 یه لؿیٝ ضطقی ٔمسْ + تبِی  

 یىسیٍط است.ًٔجٍط یه ایمبو ثیص ٘یست ٚ آٖ ایمبو زضثبضٜ اتػبَ آٖ زٚ رعء ثٝ  

 ٔخبَ: 

 ثٝ تٟٙبیی لؿیٝ ٘یست ظیطا لبثُ غسق ٚ وصة ٘یست.  ؤٖ وب٘تَ اِطٕسُ قبًًِٝ

 لؿیٝ حّٕی  –لبثّیت غسق ٚ وصة  ٔطوت تبْ ذجطی  « اِطٕس قبًٌِٝ»

  .زض غٛضتی وٝ ازات اتػبَ ثط سط آٖ آٚضز٘س زیٍط غحیح ٘یست ٚ احتٕبَ غسق ٚ وصة ٘ساضز 

 یٝ ای وٝ زض آٖ ثٝ رسایی ٚ ا٘فػبَ زٚ یب چٙس ٘سجت حىٓ ضسٜ است. لؿ لؿیٝ ضطقی ٔٙفػُ

 يبِٓ یب لسیٓ است یب حبزث / ٞط ظاٚیٝ ای یب لبئٕٝ است یب حبزٜ یب ٔٙفطحٝ  ٔخبَ

 ثب ثطزاضتٗ ازات ا٘فػبَ تجسیُ ثٝ زٚ لؿیٝ حّٕیٝ ٔی ضٛز.  لؿیٝ ضطقی ٔٙفػُ ٕٞب٘ٙس لؿیٝ ضطقی ٔتػُ 

 soitیب  oubienیب  ouیب / زض فطا٘سٝ  ؤٚ یب إٍٔب / زض فبضسی  زض يطثی  ازات ا٘فػبَ 

 ٔٙفػّٝ حمیمیٝ 

 ٔٙفػّٝ ٔبً٘ٝ اِزٕى السبْ لؿیٝ ٔٙفػّٝ 

 ٔٙفػّٝ ٔب٘ى اِهٛ 

لؿیٝ ایست وٝ زض آٖ حىٓ ثٝ ا٘فػبَ ٚ يٙبز ثیٗ زٚ أطی ضسٜ ثبضس وٝ ٟٔٓ ارتٕبو آٖ ٞب ٔحبَ ثبضس،  (ٔٙفػّٝ حمیمیٝ 1

 حىٓ ثٝ يٙبز زٚ ٘میؽ و آٟ٘ب ٞٓ اضتفب

  ٖاِّٙمیؿبِٖ ال یَحتًَٕبِٖ ٚ ال یطتفًب 

 ٞط يسز یب ظٚد است یب فطز  ٔخبَ

 ٔحبَ است يسزی ٞٓ ظٚد ثبضس ٚ ٞٓ فطز 

 ٔحبَ است يسزی ٘ٝ ظٚد ثبضس ٚ ٘ٝ فطز 

 ٕٞیطٝ أط زائط ثیٗ یىی اظ آٖ زٚ است. 

لؿیٝ ای وٝ زض آٖ حىٓ ثٝ يٙبز ثیٗ زٚ أط ضسٜ است وٝ ارتٕبو آٟ٘ب ٔحبَ است ِٚی اضتفبو آٟ٘ب  ( ٔٙفػّٝ ٔبً٘ٝ اِزٕى 2

 حىٓ ثٝ يٙبز ؾطّیٗ  ربیع است 



 ٔخّج یب ٔتسبٚی اِسبلیٗ است یب لبئٓ اِعاٚیٝ  ٔخبَ

 ٕٔىٗ ٘یست ٞط زٚ ثبضس ِٚی ٕٔىٗ است ٞیچ یه ٘جبضس.  تٛؾیح 

  .ٕٔىٗ ٘یست ٞط زٚ ٘سجت غبزق ثبضس 

 ٔخّجَ لبئٓ اِعاٚیٝ ٔتسبٚی االؾالو  رّٕٝ ٘بزضست

 

 حىٓ ثٝ تٙبفی زٚ رعء )ٞٓ زض غسق ٞٓ زض وصة( زض ٔٙفػُ حمیمی 

 تٙبفی زٚ رع زض غسق تٟٙب )ٞط زٚ رع ثب ٞٓ غبزق ٘تٛا٘ٙس ثٛز(  زض ٔب٘ى اِزٕى تجػطٜ

 صة )ٞط زٚ رع ثب ٞٓ وبشة ٘تٛا٘ٙس ثٛز(تٙبفی زٚ رع زض و ٔبً٘ٝ ِّرٍٛ  

لؿیٝ ای وٝ زض آٖ ثٝ يٙبز زٚ چیع حىٓ ضسٜ است وٝ ارتٕبو آٖ ٞب ٕٔىٗ است ِٚی اضتفبو ٞط زٚ  (ٔٙفػّٝ ٔب٘ى اِر3ّٛ

 یًٙی ٘جٛزٖ ٞط زٚ ٔحبَ است. 

  .ٕٔىٗ است چیعی ٔتّػف ثٝ ٞط زٚ ثبضس أب ذبِی اظ ٞط زٚ أىبٖ پصیط ٘یست 

 ظیس یب زض زضیبست یب غطق ٕ٘ی ضٛز.  ظَیسٌ إٔب فی اِجحط، ٚ أٍب ال یَغطقُ  ٔخبَ

یًٙی ٞط زٚ ٚغف ضا زاضاست. یًٙی فطز ٞٓ زض زضیبست ٚ ٞٓ غطق ٕ٘ی ضٛز  ارتٕبو ٞط زٚ ٚغف ٕٔىٗ است  تٛؾیح

 (سّت ٚ ضفى ٞط زٚ اظ یه تٗ ٔحبَ استِٚی ٕٔىٗ ٘یست وسی زض آة ٘جبضس ٚ غطق ثطٛز )

 

 ٔىبفبت ٞط يُٕ زض ز٘یب است یب زض آذطت  ٞبی زیٍط ٔخبَ

   . ٖٔطز ضطیط یب ثٝ ذٛز ثس ٔی وٙس یب ثٝ زیٍطا 

 ٔٙفػّٝ ٔب٘ى اِزٕى ٚ ٔبً٘ٝ اِرّٛ زضيّْٛ وٕتط ثٝ وبض ٔی ضٚ٘س ٚ ثیطتط زض ٔحبٚضات استًٕبَ ٔی ضٛز.  تجػطٜ 

ٔط زض آٖ ٕٔىٗ است ٚ ثٙبثطایٗ يٙبز ٚ ا٘فػبَ حمیمی ثیٗ آٟ٘ب اقالق ٔٙفػّٝ ثط ٔبً٘ٝ اِرّٛ ٔزبظ است، چٝ رٕى زٚ ا تجػطٜ

 ٘یست. 

 ػىس هستَی                                                 

 اظ رّٕٝ احىبٔی وٝ يبضؼ لؿبیب ٔی ضٛز.  يىس 

 وصة ثحبَ ذٛز.  یًٙی ٔٛؾٛو ضا ٔحَٕٛ وٙیٓ ٚ ٔحَٕٛ ضا ٔٛؾٛو، ٔبثمبی ویف ٚ غسق ٚ تًطیف يىس اظ ٘هط اثٗ سیٙب

 ٞیچ ة اِف ٘یست  ٞیچ اِف ة ٘یست  ٔخبَ

 سبِجٝ  ٞٓ لؿیٝ ٚ ٞٓ يىس آٖ  ویفیت آٖ تغییطی ٘ىطزٜ 

 لیس ثمبی ضز وصة ضا اظ تػطف ُ٘سٍبخ ٔی زا٘س ٚ ٔی ٌٛیس زض ثًؿی ٘سد ٞٓ ایٗ لیس ٚرٛز ٘ساضز.  ذٛارٝ ٘ػیط قٛسی

يىس يجبضتست اظ تجسیُ زٚ قطفٝ لؿیٝ، ثب ثمبی ویف )سّت ٚ ایزبة( ٚ غسق ثحبَ ذٛز.  تًطیف يىس اظ ٘هط ٔتإذطاٖ 

 زٚ قطف لؿیٝ زض لؿبیبی حّٕی ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ است ٚ زض لؿبیبی ضطقی ٔمسْ ٚ تبِی. 



 تجسیُ ربی اِفبل ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ، ٘ٝ تجسیُ ًٔٙٛی آٟ٘ب  تجسیُ زٚ قطفٝ لؿیٝ حّٕیٝ

 ْٛ ٔفٟ شات / ٔحَٕٛ  ٔٛؾٛو

ٔٛافمت زض ویف )سّت ٚ ایزبة( ثیٗ اغُ ٚ يىس ضطـ است ٔٛافمت زض وٍٓ )وُ ٚ ثًؽ( ضطـ ٘یست ٚ زض ثًؿی ٔٛاضز 

 لؿیٝ وّّی ثٝ رعئی ًٔٙىس ٔی ضٛز. 

 ًٔىٛس ٔحػٛضات چٟبضٌب٘ٝ 

 ٔٛرجٝ رعئیٝ  لؿیٝ ٔٛرجٝ وّیٝ

 ثًؿی ٔس٘یٍبت فّع٘س.  ٞط فّعی ًٔس٘ی است  ٔخبَ

ٛالً ٔحَٕٛ ايٓ اظ ٔٛؾٛو است ٚ ايٓ ثط اذعٍ ٔی تٛاٖ حُٕ وطز. حُٕ اذعٍ ثط ايٓ ثٝ قٛض وّی زض لؿبیبی حّٕی ًٕٔ

 ربیع ٘یست. 

 ٞط ا٘سب٘ی ٘بقك است.  زض ثًؿی لؿب ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ٔسبٚی یىسیٍط٘س

 ٔٛرت رعئیٝ ٔٛرجٝ رعئیٝ

 ثًؿی ٔسّٕبٟ٘ب ایطا٘یٙس.  ثًؿی ایطا٘ی ٞب ٔسّٕب٘ٙس  ٔخبَ

 سبِجٝ وّیٍٝ  سبِجٝ وّیٍٝ 

 ٞیچ حططٜ ای ٟٔطٜ زاض ٘یست.  ٞیچ ٟٔطٜ زاضی حططٜ ٘یست  ٔخبَ

 يىس الظْ اِػسق ٘ساضز.  سبِجٝ رعئیٝ

 ثًؿی وبتت ٞب ا٘سبٖ ٘یستٙس. )وبشة است(  ثًؿی ا٘سبٖ ٞب وبتت ٘یستٙس  ٔخبَ

 لؿبیبی ضطقی ٔتّػُ ضا ٘یع ٔی تٛاٖ ٕٞب٘ٙس يىس لؿبیبی ٔحّی لیبس وطز. 

 تماتل

زٚ لؿیٝ وٝ ثٝ سّت ٚ ایزبة ٔرتّف ثبضٙس ٚ زض ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ٚ ِٛاحك آٟ٘ب )اظ اؾبفٝ ٚ لٍٜٛ ٚ فًُ ٚ رعء ٚ   تمبثُ

 وُ ٚ ٔىبٖ ٚ ظٔبٖ( ٔتّحس ثبضٙس. 

 ٞطٌبٜ ویف لؿیٝ ای ضا تغییط زٞیٓ ثسٖٚ تغییط ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ، لؿیٝ ای ٔتمبثُ ثسست ٔی آیس. 

 طغی ترٓ ٌصاض ٘یست. ٞیچ ٔ ٞط ٔطغی ترٓ ٌصاض است 

 

 تٙبلؽ 

 تؿبز تمبثُ

 زاذُ زض تحت تؿبز ثٛزٖ  

 

 ٔتٙبلؽ ٔی ثبضس  * اٌط زٚ لؿیٝ ٞٓ زض ویف ٔرتّف ثطٙس ٚ ٞٓ زض وٓ 



 ثًؿی فّعٞب اوسیسٜ ٕ٘ی ضٛز  ٞط فّعی اوسیسٜ ٔی ضٛز 

 ٔتساذُ ٔی ثبضس  * اٌط لؿیٝ ای تٟٙب زض وٓ ٔرتّف ثبضس 

 ثًؿی آٞٗ ٞب يبیك ٘یستٙس  ٞیچ آٞٙی يبیك ٘یست 

 تمبثّی ٚرٛز ٘ساضز )چٖٛ اذتالف زض ویف ٘ساض٘س(  زض لؿیٝ ٔتساذُ 

 ٔتؿبز ٔی ثبضس )زاذُ زض تحت تؿبز ( * ٞطٌبٜ زٚ لؿیٝ زض وٓ یىی ثبضٙس ٚ زض ویف ٔرتّف 

 

غبزق است ٚ آٖ زیٍطی زض لجؿٝ ٔتٙبلؽ ٔحبَ است ٞط زٚ لؿیٝ ثب ٞٓ غبزق ثبضٙس یب ٞط زٚ وبشة ثّىٝ الٔحبَ یىی 

 وبشة. 

 زٚ لؿیٝ ٔتؿبز ٔحبَ است وٝ زض زٚ غبزق ثبضٙس ِٚی ٔی تٛا٘س ٞط زٚ وبشة ثبضس 

 )ارتٕبو زٚ لؿیٝ زض غسق ٔحبَ است ٚ ارتٕبيطبٖ زض وصة ٔحبَ ٘یست( 

 ٘یست  يّفرٛاضٞیچ اسجی  است  يّفرٛاضٞط اسجی 

 وبشة     غبزق                                            

 پستب٘ساض ٘یست  ٟٔطٜ زاضیٞیچ  پستب٘ساض است  ٟٔطٜ زاضیٞط 

 وبشة                                        وبشة          

 غسق یىی اظ آٖ ٞب ٔستّعْ وصة زیٍطیست أب وصة یىی اظ آٟ٘ب ٔستّعْ غسق زیٍطی ٘یست.  زض زٚ لؿیٝ ٔتؿبز 

 ٞط زٚ وّیٝ ٞستٙس.  زٚ لؿیٝ ٔتؿبز 

 زض زٚ لؿیٝ زاذُ زض تحت تؿبز ٕٔىٗ است ٞط زٚ لؿیٝ غبزق ثبضٙس ِٚی ٔحبَ است ٞط زٚ وبشة ثبضٙس. 

 ٘یستٙس.  ثًؿی ضتطاٖ زٚ وبٞب٘ٝ ثًؿی ضتطاٖ زٚ وٛٞب٘ٝ ٞستٙس 

است ٚ  ض٘س. )یىی اَٚمف زض وٕیت اذتالف زازٚ لؿیٝ ای وٝ زض ٔٛؾٛو ًَٕٔٛ ٚ زض ویف ٔٛافك ٞستٙس ف لؿبیبی ٔتساذُ

 زیٍطی رعیی(

 رعئی زاذُ زض وّی است. 

 حتٕبً لؿیٝ رعئیٝ ٞٓ غبزق ٘یست )٘ٝ ثبًِىس( اٌط لؿیٝ وّیٝ غبزق ثبضس

 ثًؿی زا٘بیبٖ تٛا٘بیٙس.  ٞط زا٘بیی تٛا٘بست 

 ٟٕٔتطیٗ السبْ تمبثُ  تٙبلؽ 

ذتالف ثیٗ زٚ لؿیٝ ثٝ ٘حٛی وٝ اظ غسق یىی ِصاتٝ وصة زیٍطی الظْ آیس )اظ زٚ لؿیٝ ٔتٙبلؽ حتٕبً یىی  تًطیف تٙبلؽ

 غبزق است ٚ زیٍطی وبشة ٚ غسق ٞط زٚ وصة ٞط زٚ ٔحبَ است( 

 ثًؿی فّعات تب ثب اسیس سِٛفٛضیه تطویت ٕ٘ی ضٛ٘س.  ٞط فّعی ثب اسیس سِٛفٛضیه تطویت ٔی ضٛز  ٔخبَ 

 ٙبلؽ ثیٗ زٚ لؿیٝ: ثبیس ٞط زٚ لؿیٝ زض وٓ ٚ ویف ٚ رٟت ٔرتّف ثبضٙس. ثطای تحمك ت

 لؿیٝ رعئیٝ )ثبًِىس(  ٘میؽ لؿیٝ وّیٍٝ 



 سبِجٝ )ثبًِىس(  ٘میؽ ٔٛرجٝ 

 ثًؿی فّعات يبیك ا٘س  ٞیچ فّعی يبیك ٘یست  ٔخبَ

ٞیچ فّعی  ٞط فّعی ربٔس است   ضطـ اذتالف زض وٍٓ ثطای آ٘ست وٝ ٕٔىٗ است زٚ لؿیٝ وّیٝ ٞط زٚ وبشة ثبضٙس ٔخبَ

 ربٔس ٘یست 

 ٔتؿبز٘س  ٞط زٚ وبشثٙس ٚ ایٗ ٘ٛو لؿبیب  تٛؾیح

 زٚ لؿیٝ رعئیٝ ٕٔىٗ است ٞط زٚ غبزق ثبضٙس 

 ثًؿی ٟٔطٜ زاضاٖ پستب٘ساض ٘یستٙس  ثًؿی ٟٔطٜ زاضاٖ پستبضا٘س  ٔخبَ

 زاذُ زض تحت تؿبز ٞستٙس.  ٞط زٚ غبزق ا٘س ٚ ایٗ ٘ٛو لؿبیب  تٛؾیح 

 تٙبلؽ تحمك ٕ٘ی یبثس  زض لؿبیبی ّٟٕٔٝ 

 ّٟٕٔٝ زض حىٓ رعئیٝ است .  

 اٌط زٚ لؿیٝ رعئیٝ زض ویف ٔرتّف ثبضٙس ٕٔىٗ است ٞط زٚ غبزق ثبضٙس  

 ا٘سبٖ زض ظیبٖ ٘یست  ا٘سبٖ زض ظیبٖ است  ٔخبَ

زض لؿیٝ ضرػیٝ چٖٛ ٔٛؾٛيص فطزی ٔطرع است اٌط ضطایف تمبثُ ضيبیت ضٛز، تٙبلؽ حبغُ ٔی ضٛز ٚ ثٝ ضطقی 

 زیٍط حبرت ٕ٘ی افتس پس اذتالف زض وٓ زض آٖ ضطـ ٘یست. 

 ایٗ وٛزن ٔجتال ثٝ ایسظ ٘یست.  ایٗ وٛزن ٔجتال ثٝ ایسظ است  ٔخبَ 

 ذتالف زض وٓ ٚ ویف وبفی است. ا زض لؿبیبی ٔكّمٝ )لؿبیبی يبضی اظ لیس رٟت( 

 زض رٟت ٞٓ ضطـ است.  زض لؿبیبی ٔٛرٍٟٝ 

 ثًؿی ا٘سبٖ ٞب ثبِؿطٚضٜ وبتت ٘یستٙس.  ٞط ا٘سب٘ی ثبِؿطٜٚ وبتت است  ٔخبَ

 ٞط زٚ وبشة ٞستٙس  تٛؾیح

 ٕٔىٙٝ يبٍٔٝ )ثبًِىس(  ٘میؽ ؾطٚضیٝ ٔكّمٝ 

 چٝ ٘میؽ ٞط چیع ضفى آ٘ست. 

 سّت ؾطٚضت ایزبة است وٝ ٕٞبٖ أىبٖ تٕبْ ثبضس.  ٘میؽ ؾطٚضت ایزبة

 زض ٘میؽ ثبیس ضفى ضٛز  ٞط رٟتی زض لؿیٝ اغُ ٚرٛز زاضتٝ ثبضس 

 ٚحست ٞبی ٞطتٍب٘ٝ: 

 چیع ٚحست زاضتٝ ثبضٙس:  8زٚ لؿیٝ ٔتٙبلؽ ثبیس زض 

 زٚ ثیت ضًط: 

 زض تٙبلؽ ٞطت ٚحست ضطـ زاٖ

 ٚحست ضطـ ٚ اؾبفٝ رعء ٚ وُ
 

 ٔحَٕٛ ٚ ٔىبٖٚحست ٔٛؾٛو ٚ  

 لٜٛ ٚ فًُ است زض آذط ظٔبٖ
 

 



 * ٚحست ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ: 

 فطزٚسی ضبيط ضظٔی ٘یست   فطزٚسی ضبيط ضظٔی است 

 * يسْ ٚحست ٔٛؾٛو: 

 سًسی ضبيط ضظٔی ٘یست   فطزٚسی ضبيط ضظٔی است 

 * يسْ ٚحست ٔحَٕٛ: 

 فطزٚسی ضبيط ثعٔی ٘یست   فطزٚسی ضبيط ضظٔی است 

 ضص ٚحست اذیط ضا ثٝ ٚحست ٔٛؾٛو ٚ ًَٕٔٛ ثبظٌطزا٘یسٜ است  ضاؾیأبْ فرط اِسیٗ 

 ثٝ ٚحست ٔٛؾٛو ثط ٔی ٌطز٘س. ٚحست ضطـ، ٚحست وُ ٚ رعء 

 ثٝ ٚحست ٔحَٕٛ ثط ٔی ٌطز٘س.  ٚحست لٜٛ ٚ فًُ، ٚحست ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ 

 ایٗ ترٓ ثبِمٜٛ رٛرٝ است / ا یٗ ترٓ ثبِفًُ رٛرٝ ٘یست.  ٔخبَ

 زاضای ٚحست ٔحَٕٛ ٘یست  تٛؾیح 

ٚحست ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ضا ٞٓ تٟٙب ثٝ ٚحست ٘سجت حىٕیٝ وٝ سّت ٚ ایزبة ثط آٖ ٚاضز ٔی ضٛز  ًّٔٓ حب٘ی )فبضاثی( 

 ثبظٌطزا٘سٜ ٚ ٌفتٝ است ثطای ثطلطاض ضسٖ تٙبلؽ ثیٗ زٚ لؿیٝ تٟٙب ٚحست ٘سجت حىٕیٝ وبفی است. 

 سجت حىٕیٝ آٟ٘ب یىی ٘رٛاٞس ثٛز. ٘ اٌط أٛض ٞطتٍب٘ٝ زض زٚ لؿیٝ یىی ٘جبضس 

 ٚحست ٘سجت حىٕیٝ، ٔستّعْ ٚحست ٞبی ٞطتٍب٘ٝ است.  زض ٘هط فبضاثی

 چٖٛ ٘سجت زٚ لؿیٝ ٔتحس ثبضس، أٛض ٞطتٍب٘ٝ ٘یع ٔتحس ذٛاٞٙس ثٛز.  یًٙی 

آٖ ضا ضطـ يالٜٚ ثط ٚحست ٞبی ٔصوٛض، ٚحست ٞبی زیٍطی اظ لجیُ، ٚحست ٔفًَٛ، ٚحستَ آِت، ٚحستَ ًٔسٚز ٚ أخبَ 

 زا٘ستٝ ا٘س ٚ ٌفتٝ ا٘س وٝ ٔخالً ثیٗ لؿبیبی ظیط تٙبلؿی ٘یست: 

 ضا زٚست ٘ساضز  ٞٛضًٙيّی  –ضا زٚست زاضز  ذسطٚيّی 

 زاضای ٚحست ٔفًَٛ ٘یستٙس 

 يّی ثب لّٓ ٘ی ٕ٘ی ٘ٛیسٙس.  –يّی ثب ذٛز٘ٛیس ٔی ٘ٛیسس 

  .زاضای ٚحستَ آِت ٘یستٙس 

 يّی ثیست لّٓ ٘ساضز  –يّی ثیست وتبة زاضز 

  .زاضای ٚحستَ ًٔسٚز ٘یستٙس 

 * ٕٞٝ ی ٚحست ٞب لبثُ تحٛیُ ثٝ ٚحست ٔٛؾٛو ٔحَٕٛ است )ٕٞب٘ٙس ٔخبَ ٞبی ثبال( 

 

 

 



 السام لؼیِ حولی

 

 لؿیٝ ضرػیٝ 

 لؿیٝ قجیًی ( تمسیٓ لؿیٝ ثٝ ايتجبض ٔٛؾٛو: 1

 لؿیٝ ٔحّٕٝ  

 لؿیٝ ٔحػٛضٜ یب ٔسٍٛضٜ 

 ثٝ ايتجبض ٔحَٕٛ( تمػیٓ لؿیٝ 2

 لؿیٝ ٔٛرجٝ ( ايتجبض لؿیٝ ثٝ ايتجبض ضاثكٝ 3

 لؿیٝ ثسبِجٝ 

 تمسیٓ لؿیٝ ثٝ ايتجبض ٔٛؾٛو:  -1

 ٔٛؾٛو رعئی ٔرػٛغٝ  ( لؿیٝ ضرػیٝ 1

 ظیطا ثط تٕبٔت فطز ذٛز زالِت زاضز.  لؿیٝ وّیٍٝ ٔی زا٘ٙس  ٔٙكمیبٖ اضٚپبیی آٖ ضا 

 ٔزَٕٛ ثٝ ٕٞٝ آٟ٘ب اسٙبز زازٜ ٔی ضٛز.  اٌط ٔٛؾٛو، رٕى ثبضس؛ یب اسٓ رٕى ثبضس 

 حٛاضیٖٛ زٚاظزٜ تٗ ثٛز٘س.  ٔخبَ

 ٔٛؾٛو وّی  ( لؿیٝ قجیًیٝ 2

 قجیًت ٚ ٔبٞیت آٖ ٔٛؾٛو لكى ٘هط اظ افطاز  ٞسف

 حیٛاٖ رٙس است  –ا٘سبٖ وّی است  ٔخبَ

ایٗ لؿیٝ زض آحبض اثٗ سیٙب، سبیط ٔٙكمیبٖ ٔتمسْ ٚ ذٛارٝ قٛسی ٚ لكت اِسیٗ ضیطاظی ٚرٛز ٘ساضز ٚ ایٗ لؿیٝ ضا رعٚ لؿیٝ 

 ّٟٕٔٝ ٔی زا٘ٙس. 

ایٗ يمیسٜ ثط  ایٗ لؿیٝ ضا )لؿیٝ قجیًیٝ( ضا ٘ٛيی ذبظ ٔی ضٕط٘س ٚ آٖ ضا زض ٔمبثُ السبْ ّٟٕٔٝ زا٘ستٝ ا٘س  ٔتإذطاٖ

 طتطی زاضز. تمسیٓ پیطیٙیبٖ ث

 قجیًت ٚ ٔبٞیت ٔٛؾٛو ٔٛضز ٘هط است، ٘ٝ افطاز  لؿیٝ قجیًیٝ

 ٔٛؾٛو حمیمی، ذٛز وّی قجیًی است ٘ٝ افطاز آٖ                        

 . وٕیٍت افطاز زض آٖ تػطیح ٘طسٜ است( لؿیٝ ّٟٕٔٝ: لؿیٝ ای است وٝ ٔطاز اظ ٔٛؾٛو آٖ، افطاز٘س أب 3

 یًٙی آیب ثط تٕبْ افطاز حىٓ ضسٜ             یب ثط ثطذی اظ آٖ ٞب                                                                       

 اة٘سبُٖ فی ذُسطٍ  ٔخبَ



آٖ ٘جبضس( ثبیس  لؿیٝ ّٟٕٔٝ ضا )زض غٛضتی وٝ لطیٙٝ والْ ثٝ ٞیچ ٚرٝ ٔطًط ثط رعئیت یب وّّیت اذتالف ٔطٟٛض ثیٗ فالسفٝ 

 وّیزا٘ست یب  رعئی

 لؿیٝ ای وٝ زض آٖ حىٓ ثط افطاز ٔٛؾٛو ضسٜ ثبضس، ٚ وٕیت آٖ افطاز ٘یع تػطیح ضسٜ ثبضس.  ( لؿیٝ ٔحػٛضٜ یب ٔسٍٛضٜ 4

 * ایٗ لؿیٝ زض ٔٙكك ٚ يّْٛ ٔرتّف ايتجبض زاضز. 

 ٞط فّعی ًٔس٘ی است  ٔخبَ

 ثًؿی ٔطغٟب ٟٔبرط٘س  ٔخبَ

 چٟبض لسٓ لؿیٝ ٔحػٛضٜ: 

 ( ٔٛرجٝ وّیٝ : ٞط ٌبٚی يّفرٛاض است. 1

 ( سبِجٝ وّیٝ: ٞیچ ٘طرٛاضوٙٙسٜ ای ٌٛضترٛاض ٘یست. 2

 ( ٔٛرجٝ رعئیٝ: ثًؿی ضتطٞب زٚ وٛٞب٘ٝ ا٘س. 3

 ( سبِجٝ رعئیٝ: ثًؿی ضتطٞب زٚ وٛٞب٘ٝ ٘یستٙس. 4

 چٟبضٌب٘ٝ ثب حطٚف يّّٝ ٕ٘ٛزٜ ضسٜ است: زض وتت اضٚپبیی زض لطٖ سیعزٞٓ ٔیالزی ثٝ ثًس لؿبیب ٔحػٛضٜ 

  aٔٛرجٝ وّیٝ 

  bسبِجٝ وّیٝ 

  oسبِجٝ رعئیٝ

  iٔٛرجٝ رعئیٝ 

 تمسیٓ لؿیٝ ثبيتجبض ٔحَٕٛ )يسَٚ ٚ تحػیُ( -2

 ٘بٔٙس. غیطٔحػٍّٝیب  ٔتغیٍطٜیب  ًٔسِٚٝ اِحَٕٛ، یب ًٔسِٚٝٞطٌبٜ ازات سّت ثط سط ٔحَٕٛ زضآٔسٜ ثبضس، لؿیٝ ضا 

 ایٗ سرٗ ٘بضسب است.  –یع ٘بثیٙب است پطٚ ٔب٘ٙس

 ٘بٔٙس. ثسیكٝ)ٔحػٍُ ثًٕٙی ٔٛرٛز است( یب  ٔحػٍّٝزض غٛضتیىٝ ٔحَٕٛ يبضی اظ ازات سّت ثبضس، لؿیٝ ضا 

 لؿیٝ سبِجٝ )ثیٙبئی ضا اظ يّی سّت وطزٜ ایٓ(  يّی ٘بثیٙب ٘یست  ٔخبَ

 لؿیٝ ٔٛرت )٘بثیٙبیی ضا ثطای يّی احجبت وطزٜ ایٓ(  يّی ٘بثیٙب است 

 وٛض، ربُٞ، .... ًٔب٘ی يسٔی ٌبٜ ثب ِفهی ٚاحس تًجیط ٔی ضٛز ٔب٘ٙس

 ٘بثیٙب، ٘بزاٖ، ٚ .... ٚ ٌبٞی ثب ِفهی ٔطوت ٔب٘ٙس 

 * ٔالن سّت ٚ ایزبةِ لؿیٝ تٟٙب ازات ضثف است ٘ٝ ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ 

 

 

 

 



 تمسیٓ لؿیٝ ثبيتجبض ضاثكٝ )سّت ٚ ایزبة(:  -3

 زض آٖ ٔحَٕٛ ثطای ٔٛؾٛو احجبت ضسٜ است.  لؿیٝ ٔٛرجٝ  -1

 ٔطًط ثٝ تحمك ٔحَٕٛ ثطای ٔٛؾٛو است.  

 حىٓ ضسٜ است وٝ ٔٛؾٛو ٔحَٕٛ است.  

 

 

 حبوی اظ ایزبة است  «است»ِفم 

 ایٟٕٙب٘یٚ  اتّحبزٚ  یٍبٍ٘یزاَ ثط  

 

 ثٝ سّت ٔحَٕٛ اظ ٔٛؾٛو حىٓ ضسٜ است. لؿیٝ سبِجٝ -2

 ٔحَٕٛ ثطای ٔٛؾٛو تحمك ٘ساضز 

 حبوی اظ ایٗ است وٝ ٔٛؾٛو ٔحَٕٛ ٘یست 

 است.  ایٗ ٘ٝ آ٘یٚ  غیطیٍتٚ  زٌٚبٍ٘یزاَّ ثط  « ٘یست»ازات 

 ایزبة ٚ سّت  ویف

 ٞط حىٕی یب ایزبثی است یب سّجی )ذبِی اظ ایٗ زٚ ٘یست( 

 ٞط حىٕی زائط ثیٗ یىی اظ اٖ زٚ است ٚ ضكّ سٛٔی ٘ساضز. 

 ثیٗ سّت ٚ ایزبة ٞیچ ٚاسكٝ ای ٘یست. 

 زض آٖ حىٓ ثٝ ٘سجتی ضسٜ است ثططـ ٘سجت زیٍط  )لؿیٝ ٚؾًی(  لؿبیبی ضطقی 

 لؿیٝ ضطقی ٔتػُ  السبْ لؿبیبی ضطقی

 لؿیٝ ضطقی ٔٙفػُ 

 

لؿیٝ ضطقی 

 ٔتػُ

 « لؿیٝ ای وٝ حىٓ ضسٜ ثٝ اتػبَ پیٛستٍی ٚ ٔالظٔٝ زٚ ٘سجت )یب يسْ اتػبَ ٚ پیٛستٍی ٔالظٔٝ  

 لؿیٝ ای وٝ حىٓ ضسٜ است ثٝ حجٛت یب سّت ٘سجتی، ثفؽ حجٛت یب سّت ثٝ ٘سجت زیٍط.  

 « ایٟٕٙب٘ی»ثیٗ ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ٘ٛيی  ٔٛؾٛو ٕٞبٖ ٔحَٕٛ است  زض لؿیٝ حّٕیٝ 

 ٔمسْ ٔستّعْ تبِی است.  ٔمسْ تبِی ٘یست  زض لؿیٝ ضطقیٝ



  .تبِی الظْ ٚ تبثى ًٔسْ است 

 . ٞٛا ِكیف ٔی ضٛز، اٌط ثبضاٖ ثجبضزٔخبَ

 ٔمسْ)ضطـ، ّٔعْٚ(       تبِی )رعای ضطـ، الظْ(        

 زض وتبثٟبی ِٛغیستیه: 

 ٘طبٖ ٔی زٞٙس.   Pٔمسْ

 ٘طبٖ ٔی زٞٙس.    Qتبِی 

 ٚ ٔفطزظیطا لؿیٝ حّٕیٝ ثب ثطزاضت ضاثكٝ )ازات ضثف( تجسیُ ثٝ ز یچیسٜ تط اظ لؿیٝ حّٕیٝ است لؿیٝ ضطقیٝ ٔطوت تط ٚ پ

 ٔی ضٛز. ذٛاٜ ٔفطز حمیمی )ا٘سبٖ( ٚ ذٛاٜ ٔطوجی وٝ زض حىٓ ٔفطز ثبضس )حیٛاٖ ٘بقك(

 ثبلی ٔی ٔب٘ٙس وٝ ٞط زٚ ٔفطز٘س.  وطٚیٚ  ظٔیٗاٌط )است( ثطزاضتٝ ضس ظٔیٗ وطٚی است 

 یٝ ٔستمیٕبً ثٝ ثسبئف یب آ٘چٝ زض لٜٛ ثسبئف است ٔٙحبَ ٔی ضٛز. لؿیٝ حّٕ

 اٌط ازات ضثف ضا ثطزاضیٓ، زٚ ٔطوت، یًٙی زٚ لؿیٝ ٔستمُ ثبلی ٔی ٔب٘س.  لؿیٝ ضطقیٝ 

  زض ایٗ رّٕٝ ٞطٌبٜ )اٌط( حصف ضٛز زٚ لؿیٝ سٕتمُ ثبلی ٔی ٔب٘س اٌط ثبضاٖ ثجبضز، ٞٛا ِكیف ٔی ضٛز

 ٞٛا ِكیف ٔی ضٛز.  –ثبضاٖ ٔی ثبضز 

 لؿیٝ ضطقیٝ ٔستمیٕبً ٔٙحُ ثٝ ارعاء ٚ ثسیف ٕ٘ی ضٛز. 

 یه لؿیٝ ٔی ثبضس ٘ٝ زٚ لؿیٝ ٚ ثیطتط اظ آٖ.  لؿیٝ ضطقی

 زٚ لؿیٝ زض رٙت ٞٓ ٟ٘بزٜ ٘یست.  

 یه لؿیٝ ضطقی ٔمسْ + تبِی  

 است.ًٔجٍط یه ایمبو ثیص ٘یست ٚ آٖ ایمبو زضثبضٜ اتػبَ آٖ زٚ رعء ثٝ یىسیٍط  

 ٔخبَ: 

 ثٝ تٟٙبیی لؿیٝ ٘یست ظیطا لبثُ غسق ٚ وصة ٘یست.  ؤٖ وب٘تَ اِطٕسُ قبًًِٝ

 لؿیٝ حّٕی  –لبثّیت غسق ٚ وصة  ٔطوت تبْ ذجطی  « اِطٕس قبًٌِٝ»

  .زض غٛضتی وٝ ازات اتػبَ ثط سط آٖ آٚضز٘س زیٍط غحیح ٘یست ٚ احتٕبَ غسق ٚ وصة ٘ساضز 

 لؿیٝ ای وٝ زض آٖ ثٝ رسایی ٚ ا٘فػبَ زٚ یب چٙس ٘سجت حىٓ ضسٜ است.  لؿیٝ ضطقی ٔٙفػُ

 يبِٓ یب لسیٓ است یب حبزث / ٞط ظاٚیٝ ای یب لبئٕٝ است یب حبزٜ یب ٔٙفطحٝ  ٔخبَ

 ثب ثطزاضتٗ ازات ا٘فػبَ تجسیُ ثٝ زٚ لؿیٝ حّٕیٝ ٔی ضٛز.  لؿیٝ ضطقی ٔٙفػُ ٕٞب٘ٙس لؿیٝ ضطقی ٔتػُ 

 soitیب  oubienیب  ouیب / زض فطا٘سٝ  ؤٚ یب إٍٔب / زض فبضسی  زض يطثی  ازات ا٘فػبَ 

 



 ٔٙفػّٝ حمیمیٝ 

 ٔٙفػّٝ ٔبً٘ٝ اِزٕى السبْ لؿیٝ ٔٙفػّٝ 

 ٔٙفػّٝ ٔب٘ى اِهٛ 

لؿیٝ ایست وٝ زض آٖ حىٓ ثٝ ا٘فػبَ ٚ يٙبز ثیٗ زٚ أطی ضسٜ ثبضس وٝ ٟٔٓ ارتٕبو آٖ ٞب ٔحبَ ثبضس،  (ٔٙفػّٝ حمیمیٝ 1

 حىٓ ثٝ يٙبز زٚ ٘میؽ ٞٓ اضتفبو آٟ٘ب 

  ٖاِّٙمیؿبِٖ ال یَحتًَٕبِٖ ٚ ال یطتفًب 

 ٞط يسز یب ظٚد است یب فطز  ٔخبَ

 ٔحبَ است يسزی ٞٓ ظٚد ثبضس ٚ ٞٓ فطز 

 ظٚد ثبضس ٚ ٘ٝ فطز ٔحبَ است يسزی ٘ٝ 

 ٕٞیطٝ أط زائط ثیٗ یىی اظ آٖ زٚ است. 

لؿیٝ ای وٝ زض آٖ حىٓ ثٝ يٙبز ثیٗ زٚ أط ضسٜ است وٝ ارتٕبو آٟ٘ب ٔحبَ است ِٚی اضتفبو آٟ٘ب  ( ٔٙفػّٝ ٔبً٘ٝ اِزٕى 2

  حىٓ ثٝ يٙبز ؾطّیٗ ربیع است 

 ٔخّج یب ٔتسبٚی اِسبلیٗ است یب لبئٓ اِعاٚیٝ  ٔخبَ

 ٕٔىٗ ٘یست ٞط زٚ ثبضس ِٚی ٕٔىٗ است ٞیچ یه ٘جبضس.  تٛؾیح 

  .ٕٔىٗ ٘یست ٞط زٚ ٘سجت غبزق ثبضس 

 ٔخّجَ لبئٓ اِعاٚیٝ ٔتسبٚی االؾالو  رّٕٝ ٘بزضست

 

 حىٓ ثٝ تٙبفی زٚ رعء )ٞٓ زض غسق ٞٓ زض وصة( زض ٔٙفػُ حمیمی 

 غبزق ٘تٛا٘ٙس ثٛز( تٙبفی زٚ رع زض غسق تٟٙب )ٞط زٚ رع ثب ٞٓ  زض ٔب٘ى اِزٕى تجػطٜ

 تٙبفی زٚ رع زض وصة )ٞط زٚ رع ثب ٞٓ وبشة ٘تٛا٘ٙس ثٛز( ٔبً٘ٝ ِّرٍٛ  

لؿیٝ ای وٝ زض آٖ ثٝ يٙبز زٚ چیع حىٓ ضسٜ است وٝ ارتٕبو آٖ ٞب ٕٔىٗ است ِٚی اضتفبو ٞط زٚ  (ٔٙفػّٝ ٔب٘ى اِر3ّٛ

 یًٙی ٘جٛزٖ ٞط زٚ ٔحبَ است. 

  .ٕٔىٗ است چیعی ٔتّػف ثٝ ٞط زٚ ثبضس أب ذبِی اظ ٞط زٚ أىبٖ پصیط ٘یست 

 ظیس یب زض زضیبست یب غطق ٕ٘ی ضٛز.  ظَیسٌ إٔب فی اِجحط، ٚ أٍب ال یَغطقُ  ٔخبَ

یًٙی ٞط زٚ ٚغف ضا زاضاست. یًٙی فطز ٞٓ زض زضیبست ٚ ٞٓ غطق ٕ٘ی ضٛز  ارتٕبو ٞط زٚ ٚغف ٕٔىٗ است  تٛؾیح

 (سّت ٚ ضفى ٞط زٚ اظ یه تٗ ٔحبَ استِٚی ٕٔىٗ ٘یست وسی زض آة ٘جبضس ٚ غطق ثطٛز )

 



 ٔىبفبت ٞط يُٕ زض ز٘یب است یب زض آذطت  ٔخبَ ٞبی زیٍط

   . ٖٔطز ضطیط یب ثٝ ذٛز ثس ٔی وٙس یب ثٝ زیٍطا 

 ػّٝ ٔب٘ى اِزٕى ٚ ٔبً٘ٝ اِرّٛ زضيّْٛ وٕتط ثٝ وبض ٔی ضٚ٘س ٚ ثیطتط زض ٔحبٚضات استًٕبَ ٔی ضٛز. ٔٙف تجػطٜ 

اقالق ٔٙفػّٝ ثط ٔبً٘ٝ اِرّٛ ٔزبظ است، چٝ رٕى زٚ أط زض آٖ ٕٔىٗ است ٚ ثٙبثطایٗ يٙبز ٚ ا٘فػبَ حمیمی ثیٗ آٟ٘ب  تجػطٜ

 ٘یست. 

 ػىس هستَی                                                 

 اظ رّٕٝ احىبٔی وٝ يبضؼ لؿبیب ٔی ضٛز.  يىس 

 ویف ٚ غسق ٚ وصة ثحبَ ذٛز.  ٔبثمبییًٙی ٔٛؾٛو ضا ٔحَٕٛ وٙیٓ ٚ ٔحَٕٛ ضا ٔٛؾٛو،  تًطیف يىس اظ ٘هط اثٗ سیٙب

 ٞیچ ة اِف ٘یست  ٞیچ اِف ة ٘یست  ٔخبَ

 سبِجٝ  ٞٓ لؿیٝ ٚ ٞٓ يىس آٖ  ویفیت آٖ تغییطی ٘ىطزٜ 

 لیس ثمبی ضز وصة ضا اظ تػطف ُ٘سٍبخ ٔی زا٘س ٚ ٔی ٌٛیس زض ثًؿی ٘سد ٞٓ ایٗ لیس ٚرٛز ٘ساضز.  ذٛارٝ ٘ػیط قٛسی

يىس يجبضتست اظ تجسیُ زٚ قطفٝ لؿیٝ، ثب ثمبی ویف )سّت ٚ ایزبة( ٚ غسق ثحبَ ذٛز.  تًطیف يىس اظ ٘هط ٔتإذطاٖ 

 زض لؿبیبی ضطقی ٔمسْ ٚ تبِی. زٚ قطف لؿیٝ زض لؿبیبی حّٕی ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ است ٚ 

 تجسیُ ربی اِفبل ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ، ٘ٝ تجسیُ ًٔٙٛی آٟ٘ب  تجسیُ زٚ قطفٝ لؿیٝ حّٕیٝ

 ٔفْٟٛ  شات / ٔحَٕٛ  ٔٛؾٛو

ٔٛافمت زض ویف )سّت ٚ ایزبة( ثیٗ اغُ ٚ يىس ضطـ است ٔٛافمت زض وٍٓ )وُ ٚ ثًؽ( ضطـ ٘یست ٚ زض ثًؿی ٔٛاضز 

 ىس ٔی ضٛز. لؿیٝ وّّی ثٝ رعئی ًٔٙ

 ًٔىٛس ٔحػٛضات چٟبضٌب٘ٝ 

 ٔٛرجٝ رعئیٝ  لؿیٝ ٔٛرجٝ وّیٝ

 ثًؿی ٔس٘یٍبت فّع٘س.  ٞط فّعی ًٔس٘ی است  ٔخبَ

زض لؿبیبی حّٕی ًٕٔٛالً ٔحَٕٛ ايٓ اظ ٔٛؾٛو است ٚ ايٓ ثط اذعٍ ٔی تٛاٖ حُٕ وطز. حُٕ اذعٍ ثط ايٓ ثٝ قٛض وّی 

 ربیع ٘یست. 

 ٞط ا٘سب٘ی ٘بقك است.  سبٚی یىسیٍط٘سزض ثًؿی لؿب ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ٔ

 ٔٛرت رعئیٝ ٔٛرجٝ رعئیٝ

 ثًؿی ٔسّٕبٟ٘ب ایطا٘یٙس.  ثًؿی ایطا٘ی ٞب ٔسّٕب٘ٙس  ٔخبَ

 سبِجٝ وّیٍٝ  سبِجٝ وّیٍٝ 

 ٞیچ حططٜ ای ٟٔطٜ زاض ٘یست.  ٞیچ ٟٔطٜ زاضی حططٜ ٘یست  ٔخبَ

 يىس الظْ اِػسق ٘ساضز.  سبِجٝ رعئیٝ



 ثًؿی وبتت ٞب ا٘سبٖ ٘یستٙس. )وبشة است(  ثًؿی ا٘سبٖ ٞب وبتت ٘یستٙس  ٔخبَ

 لؿبیبی ضطقی ٔتّػُ ضا ٘یع ٔی تٛاٖ ٕٞب٘ٙس يىس لؿبیبی ٔحّی لیبس وطز. 

 تماتل

زٚ لؿیٝ وٝ ثٝ سّت ٚ ایزبة ٔرتّف ثبضٙس ٚ زض ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ٚ ِٛاحك آٟ٘ب )اظ اؾبفٝ ٚ لٍٜٛ ٚ فًُ ٚ رعء ٚ   تمبثُ

 ىبٖ ٚ ظٔبٖ( ٔتّحس ثبضٙس. وُ ٚ ٔ

 ٞطٌبٜ ویف لؿیٝ ای ضا تغییط زٞیٓ ثسٖٚ تغییط ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ، لؿیٝ ای ٔتمبثُ ثسست ٔی آیس. 

 ٞیچ ٔطغی ترٓ ٌصاض ٘یست.  ٞط ٔطغی ترٓ ٌصاض است 

 تٙبلؽ 

 تؿبز تمبثُ

 زاذُ زض تحت تؿبز ثٛزٖ  

 

 ٔتٙبلؽ ٔی ثبضس  * اٌط زٚ لؿیٝ ٞٓ زض ویف ٔرتّف ثطٙس ٚ ٞٓ زض وٓ 

 ثًؿی فّعٞب اوسیسٜ ٕ٘ی ضٛز  ٞط فّعی اوسیسٜ ٔی ضٛز 

 ٔتساذُ ٔی ثبضس  * اٌط لؿیٝ ای تٟٙب زض وٓ ٔرتّف ثبضس 

 ثًؿی آٞٗ ٞب يبیك ٘یستٙس  ٞیچ آٞٙی يبیك ٘یست 

 تمبثّی ٚرٛز ٘ساضز )چٖٛ اذتالف زض ویف ٘ساض٘س(  زض لؿیٝ ٔتساذُ 

 ٔتؿبز ٔی ثبضس )زاذُ زض تحت تؿبز ( * ٞطٌبٜ زٚ لؿیٝ زض وٓ یىی ثبضٙس ٚ زض ویف ٔرتّف 

 

زض لجؿٝ ٔتٙبلؽ ٔحبَ است ٞط زٚ لؿیٝ ثب ٞٓ غبزق ثبضٙس یب ٞط زٚ وبشة ثّىٝ الٔحبَ یىی غبزق است ٚ آٖ زیٍطی 

 وبشة. 

 بشة ثبضس زٚ لؿیٝ ٔتؿبز ٔحبَ است وٝ زض زٚ غبزق ثبضٙس ِٚی ٔی تٛا٘س ٞط زٚ و

 )ارتٕبو زٚ لؿیٝ زض غسق ٔحبَ است ٚ ارتٕبيطبٖ زض وصة ٔحبَ ٘یست( 

 ٘یست  يّفرٛاضٞیچ اسجی  است  يّفرٛاضٞط اسجی 

 غبزق                                  وبشة               

 پستب٘ساض ٘یست  ٟٔطٜ زاضیٞیچ  پستب٘ساض است  ٟٔطٜ زاضیٞط 

 وبشة                               وبشة                   

 غسق یىی اظ آٖ ٞب ٔستّعْ وصة زیٍطیست أب وصة یىی اظ آٟ٘ب ٔستّعْ غسق زیٍطی ٘یست.  زض زٚ لؿیٝ ٔتؿبز 



 ٞط زٚ وّیٝ ٞستٙس.  زٚ لؿیٝ ٔتؿبز 

 ٙس. زض زٚ لؿیٝ زاذُ زض تحت تؿبز ٕٔىٗ است ٞط زٚ لؿیٝ غبزق ثبضٙس ِٚی ٔحبَ است ٞط زٚ وبشة ثبض

 ثًؿی ضتطاٖ زٚ وب٘ٝ ٘یستٙس.  ثًؿی ضتطاٖ زٚ وٛٞب٘ٝ ٞستٙس 

زٚ لؿیٝ ای وٝ زض ٔٛؾٛو ًَٕٔٛ ٚ زض ویف ٔٛافك ٞستٙس فمف زض وٕیت اذتالف زاض٘س. )یىی ِی است ٚ  لؿبیبی ٔتساذُ

 زیٍطی رعیی(

 رعئی زاذُ زض وّی است. 

 حتٕبً لؿیٝ رعئیٝ ٞٓ غبزق ٘یست )٘ٝ ثبًِىس( اٌط لؿیٝ وّیٝ غبزق ثبضس

 ثًؿی زا٘بیبٖ تٛا٘بیٙس.  ٞط زا٘بیی تٛا٘بست 

 ٟٕٔتطیٗ السبْ تمبثُ  تٙبلؽ 

ذتالف ثیٗ زٚ لؿیٝ ثٝ ٘حٛی وٝ اظ غسق یىی ِصاتٝ وصة زیٍطی الظْ آیس )اظ زٚ لؿیٝ ٔتٙبلؽ حتٕبً یىی  تًطیف تٙبلؽ

 وصة ٞط زٚ ٔحبَ است(  غبزق است ٚ زیٍطی وبشة ٚ غسق ٞط زٚ

 ثًؿی فّعات تب ثب اسیس سِٛفٛضیه تطویت ٕ٘ی ضٛ٘س.  ٞط فّعی ثب اسیس سِٛفٛضیه تطویت ٔی ضٛز  ٔخبَ 

 ثطای تحمك تٙبلؽ ثیٗ زٚ لؿیٝ: ثبیس ٞط زٚ لؿیٝ زض وٓ ٚ ویف ٚ رٟت ٔرتّف ثبضٙس. 

 لؿیٝ رعئیٝ )ثبًِىس(  ٘میؽ لؿیٝ وّیٍٝ 

 ًىس( سبِجٝ )ثبِ ٘میؽ ٔٛرجٝ 

 ثًؿی فّعات يبیك ا٘س  ٞیچ فّعی يبیك ٘یست  ٔخبَ

ٞیچ فّعی  ٞط فّعی ربٔس است  ضطـ اذتالف زض وٍٓ ثطای آ٘ست وٝ ٕٔىٗ است زٚ لؿیٝ وّیٝ ٞط زٚ وبشة ثبضٙس ٔخبَ 

 ربٔس ٘یست 

 ٔتؿبز٘س  ٞط زٚ وبشثٙس ٚ ایٗ ٘ٛو لؿبیب  تٛؾیح

  زٚ لؿیٝ رعئیٝ ٕٔىٗ است ٞط زٚ غبزق ثبضٙس

 ثًؿی ٟٔطٜ زاضاٖ پستب٘ساض ٘یستٙس  ثًؿی ٟٔطٜ زاضاٖ پستبضا٘س  ٔخبَ

 زاذُ زض تحت تؿبز ٞستٙس.  ٞط زٚ غبزق ا٘س ٚ ایٗ ٘ٛو لؿبیب  تٛؾیح 

 تٙبلؽ تحمك ٕ٘ی یبثس  زض لؿبیبی ّٟٕٔٝ 

 ّٟٕٔٝ زض حىٓ رعئیٝ است .  

 اٌط زٚ لؿیٝ رعئیٝ زض ویف ٔرتّف ثبضٙس ٕٔىٗ است ٞط زٚ غبزق ثبضٙس  

 ا٘سبٖ زض ظیبٖ ٘یست  ا٘سبٖ زض ظیبٖ است  ٔخبَ

زض لؿیٝ ضرػیٝ چٖٛ ٔٛؾٛيص فطزی ٔطرع است اٌط ضطایف تمبثُ ضيبیت ضٛز، تٙبلؽ حبغُ ٔی ضٛز ٚ ثٝ ضطقی 

 زیٍط حبرت ٕ٘ی افتس پس اذتالف زض وٓ زض آٖ ضطـ ٘یست. 



 ایٗ وٛزن ٔجتال ثٝ ایسظ ٘یست.  ایٗ وٛزن ٔجتال ثٝ ایسظ است  ٔخبَ 

 اذتالف زض وٓ ٚ ویف وبفی است.  زض لؿبیبی ٔكّمٝ )لؿبیبی يبضی اظ لیس رٟت( 

 زض رٟت ٞٓ ضطـ است.  زض لؿبیبی ٔٛرٍٟٝ 

 ثًؿی ا٘سبٖ ٞب ثبِؿطٚضٜ وبتت ٘یستٙس.  ٞط ا٘سب٘ی ثبِؿطٜٚ وبتت است  ٔخبَ

 ٞط زٚ وبشة ٞستٙس  تٛؾیح

 ٕٔىٙٝ يبٍٔٝ )ثبًِىس(  ٘میؽ ؾطٚضیٝ ٔكّمٝ 

 چٝ ٘میؽ ٞط چیع ضفى آ٘ست. 

 سّت ؾطٚضت ایزبة است وٝ ٕٞبٖ أىبٖ تٕبْ ثبضس.  ٘میؽ ؾطٚضت ایزبة

 زض ٘میؽ ثبیس ضفى ضٛز  ٞط رٟتی زض لؿیٝ اغُ ٚرٛز زاضتٝ ثبضس 

 ٚحست ٞبی ٞطتٍب٘ٝ: 

 چیع ٚحست زاضتٝ ثبضٙس:  8زٚ لؿیٝ ٔتٙبلؽ ثبیس زض 

 زٚ ثیت ضًط: 

 زض تٙبلؽ ٞطت ٚحست ضطـ زاٖ

 ٚحست ضطـ ٚ اؾبفٝ رعء ٚ وُ
 

 ٚحست ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ٚ ٔىبٖ 

 لٜٛ ٚ فًُ است زض آذط ظٔبٖ
 

 * ٚحست ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ: 

 فطزٚسی ضبيط ضظٔی ٘یست   فطزٚسی ضبيط ضظٔی است 

 * يسْ ٚحست ٔٛؾٛو: 

 سًسی ضبيط ضظٔی ٘یست   فطزٚسی ضبيط ضظٔی است 

 * يسْ ٚحست ٔحَٕٛ: 

 فطزٚسی ضبيط ثعٔی ٘یست   فطزٚسی ضبيط ضظٔی است 

 ضص ٚحست اذیط ضا ثٝ ٚحست ٔٛؾٛو ٚ ًَٕٔٛ ثبظٌطزا٘یسٜ است  فرط اِسیٗ ضاؾیأبْ 

 ثٝ ٚحست ٔٛؾٛو ثط ٔی ٌطز٘س. ٚحست ضطـ، ٚحست وُ ٚ رعء 

 ثٝ ٚحست ٔحَٕٛ ثط ٔی ٌطز٘س.  ٚحست لٜٛ ٚ فًُ، ٚحست ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ 

 ایٗ ترٓ ثبِمٜٛ رٛرٝ است / ا یٗ ترٓ ثبِفًُ رٛرٝ ٘یست.  ٔخبَ

 زاضای ٚحست ٔحَٕٛ ٘یست  تٛؾیح 

 ٚحست ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ضا ٞٓ تٟٙب ثٝ ٚحست ٘سجت حىٕیٝ وٝ سّت ٚ ایزبة ثط آٖ ٚاضز ٔی ضٛز ًّٔٓ حب٘ی )فبضاثی( 

 ثبظٌطزا٘سٜ ٚ ٌفتٝ است ثطای ثطلطاض ضسٖ تٙبلؽ ثیٗ زٚ لؿیٝ تٟٙب ٚحست ٘سجت حىٕیٝ وبفی است. 

 ٘سجت حىٕیٝ آٟ٘ب یىی ٘رٛاٞس ثٛز.  اٌط أٛض ٞطتٍب٘ٝ زض زٚ لؿیٝ یىی ٘جبضس 



 ٚحست ٘سجت حىٕیٝ، ٔستّعْ ٚحست ٞبی ٞطتٍب٘ٝ است.  زض ٘هط فبضاثی

 س، أٛض ٞطتٍب٘ٝ ٘یع ٔتحس ذٛاٞٙس ثٛز. چٖٛ ٘سجت زٚ لؿیٝ ٔتحس ثبض یًٙی 

يالٜٚ ثط ٚحست ٞبی ٔصوٛض، ٚحست ٞبی زیٍطی اظ لجیُ، ٚحست ٔفًَٛ، ٚحستَ آِت، ٚحستَ ًٔسٚز ٚ أخبَ آٖ ضا ضطـ 

 زا٘ستٝ ا٘س ٚ ٌفتٝ ا٘س وٝ ٔخالً ثیٗ لؿبیبی ظیط تٙبلؿی ٘یست: 

 ضا زٚست ٘ساضز  ٞٛضًٙيّی  –ضا زٚست زاضز  ذسطٚيّی 

 ٚحست ٔفًَٛ ٘یستٙس زاضای 

 يّی ثب لّٓ ٘ی ٕ٘ی ٘ٛیسٙس.  –يّی ثب ذٛز٘ٛیس ٔی ٘ٛیسس 

  .زاضای ٚحستَ آِت ٘یستٙس 

 يّی ثیست لّٓ ٘ساضز  –يّی ثیست وتبة زاضز 

  .زاضای ٚحستَ ًٔسٚز ٘یستٙس 

 * ٕٞٝ ی ٚحست ٞب لبثُ تحٛیُ ثٝ ٚحست ٔٛؾٛو ٔحَٕٛ است )ٕٞب٘ٙس ٔخبَ ٞبی ثبال( 
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 تششیحی

 ضطقی؟ آٖ ضا تٛؾیح زٞیس.آیب لؿیٝ ٔحػٛضٜ یب ٔسٛضٜ اظ السبْ لؿبیبی حّٕی است یب  -1

اظ السبْ لؿبیبی حّٕی است. ٚ آٖ لؿیٝ ایست وٝ زض آٖ حىٓ ثط افطاز ٔٛؾٛو ضسٜ ثبضس، ٚ وٕیت آٖ افطاز ٘یع پبسد 

 تػطیح ضسٜ ثبضس .

 ٚ ٕٞیٗ لؿیٝ است وٝ زض ٔٙكك ٚ زض يّْٛ ٔرتّف ايتجبض زاضز.

 سبِجٝ رعییٝ -4سبِجٝ وّیٝ  -3رجٝ وّیٝ ٔٛ -2ٔٛرجٝ رعییٝ  -1السبْ  لؿیٝ ٔحػٛضٜ چٟبض ٔٛضز است: 

 لؿیٝ ضطقی ٔتػُ ضا تٛؾیح زٞیس؟ -2

لؿیٝ ایست وٝ زض آٖ حىٓ ضسٜ است ثٝ اتػبَ ٚ پیٛستٍی ٚ ٔالظٔٝ زٚ ٘سجت ثب يسْ اتػبَ ٚ پیٛستٍی ٚ ٔالظٔٝ ٚ  پبسد

، ثفطؼ حجٛت یب سّت ٘سجتی ثٝ يجبضت زیٍط لؿیٝ ضطقیٍٝ، لؿیٝ ایست وٝ زض آٖ حىٓ ضسٜ است ثٝ حجٛت یب سّت ٘سجتی

 زیٍط. 

 تفبٚت لؿیٝ ضطقی ٔٙفػّٝ ٔبً٘ٝ اِزٕى ثب ٔٙفػّٝ ٔب٘ى اِرّٛ چیست؟ زٚ ٔٛضز. -3

( زضٔب٘ى اِزٕى ارتٕبو آٟ٘ب ٔحبَ است ِٚی اضتفبو آٟ٘ب ربیع است زض حبِیىٝ زض ٔب٘ى اِرّٛ ارتٕبو آٟ٘ب ٕٔىٗ است  1پبسد

 َ است. ِٚی اضتفبو ٞط زٚ یًٙی ٘جٛزٖ ٞط زٚ ٔحب

(زض ٔبً٘ٝ اِزٕى ثٝ تٙبفی زٚ رعء زض غسق حىٓ ضسٜ است یًٙی وٝ ٞطزٚ رعء ثب ٞٓ غبزق ٘تٛا٘ٙس ثٛز ِٚی زض ٔبً٘ٝ اِرّٛ 2

 ثٝ تٙبفی زٚ رعء زض وصة حىٓ ضسٜ است.

اظ ٚحست ٞبی ٞطتٍب٘ٝ، وساْ ٚحست ٞب ثٝ ٔٛؾٛو ٚ وساْ ثٝ ٔحَٕٛ ثبظ ٔی ٌطز٘س؟ ٚ ٚحست ٘سجت حىٕیٝ اظ ٘هط  -4

 فبضاثی چیست؟

ٚحست ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثٝ  –ٚحست وُ ٚ رعء ثٝ ٚحست ٔٛؾٛو ثبظ ٔی ٌطز٘س. ٚحست لٜٛ ٚ فًُ  –ٚحست ضطـ  پبسد

 ٚحست ًَٕٔٛ ثبظ ٔی ٌطز٘س. 

اظ ٘هط غبئت فبضاثی ٚحست ٘سجتَ حىٕیٝ ٔستّعْ ٚحستٟبی ٞطتٍب٘ٝ است.یًٙی چٖٛ ٘سجت زض زٚ لؿیٝ ٔتحس ثبضس ، أٛض 

 ذٛاٞٙس ثٛز. ٞطتٍب٘ٝ ٘یع ٔتحس

 يىس ٔستٛی ضا اظ ٘هط اثٗ سیٙب  ثب ٔتبذطاٖ ٔمبیسٝ وٙیس؟  -5

اثٗ سیٙب: يىس يجبضتست اظ ایٗ وٝ ٔٛؾٛو ضا ٔحَٕٛ وٙیٓ ٚ ٔحَٕٛ ضا ٔٛؾٛو، ثب ثمبی ویف ٚ غسق ٚ وصة ثٝ   پبسد

 حبَ. 

ثحبَ ذٛز.زٚقطف لؿیٝ زض  ٔتبذطاٖ: يىس يجبضتست اظ تجسیُ زٚ قطف لؿیٝ ، ثب ثمبی ویف )سّت ٚ ایزبة( ٚ غسق

 لؿبیبی حّٕی ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ است ٚ زض لؿبیبی ضطقی ٔمسْ ٚتبِی.



 حدت یا استذالل –تخش پٌدن 

 همذهِ

چٙب٘ىٝ ًّْٔٛ است ٘رستیٗ زستٝ اظ ًّٕٔٛٔبتی وٝ شٞٗ ضا حبغُ ٔی ضٛز احسبسبت ٚ ازضاوبت است:٘ٛظاز ثتسضیذ غساٞبی 

ضطثت ٚچیعٞبی زیٍط ضا زض ٔی یبثس،ثٝ اقطاف ٔی ٍ٘طز ٚپسض ٚٔبزضٚزایٝ ٚاقطافیبٖ ضا ٔرتّف ضا ٔیطٙٛز،ٔعٜ ی ضیط ٔبزض ٚ 

ٔیجیٙس،ثطذٛضز ٚ تٕبس اضیب ضا ثب ا٘ساْ ٞبی ذٛز احسبس ٔیىٙس،زض زضز ٚ آِ ذٛز ٚلف ٔی یبثس...ایٗ احسبسبت ثطاحط 

(ضا ٔی زٞس ٚ ٔٛرت ٔی ضٛز وٝ imagesتىطاضتبحیطی زض اٚ ٔی ٌصاضز ٚزض شٞٗ اٚ ثبلی ٔی ٔب٘س ٚتطىیُ غٛضتٟبی رعئی)

اظ آٖ پس وٛزن اضربظ ٚاضیبیی ضا وٝ سبثمب ازضان وطزٜ است ثبظ ضٙبسس ٚ اظ اضربظ ٚ اضیب زیٍط أتیبظ زٞس.پیٛ٘س اسٙبزی 

ایٗ غٛضت ٞب حىٓ ٘بٔیسٜ ٔی ضٛز.ٚ٘رستیٗ حىٓ ٞبی وٛزن ٘بنط ثٝ ضاثكٝ اضیبی ذبضری ثبذٛز اٚ است.ٚثٝ تًجیطغاٖ پیبغٜ 

ٚاٖ ضٙبس ٘بٔساض سٛئیسی ٔجتٙی ثطذٛز ٔساضی است ٚٔستی چٙس الظْ است وٛزن ایٗ ٔطحّٝ ضا پطت سطٌصاضز ٚ ضاثكٝ ذٛز ض

اضیب ضا زض ٘هط آٚضز.ثٝ تسضیذ شٞٗ ضا ثٝ ٞٓ پیٛستٗ ثطذی حىٓ ٞب،حىٓ ٞبی تبظٜ ضا وطف ٔیىٙس.یًٙی اظآٖ چٝ ٔی زا٘س،ثٝ آٖ 

،استسالَ یًٙی وطف احىبْ ٔزَٟٛ ثٝ ٚسیّٝ ی احىبْ ًّْٔٛ،پیچیسٜ تطیٗ ٚ وبُٔ چٝ ٕ٘ی زا٘س ٔی ضسس)استسالَ(.ثٙبثطایٗ

تطیٗ يُٕ شٞٙی است ٚ ٕٞبٖ است وٝ پیططفت تٕسٖ ٚفطًٞٙ ٚ وطف لؿبیبی ٞٙسسی ٚ ًٔبزالت رجطی ٚ فطَٔٛ ٞبی 

اظ يبِٓ ذبضد ٚ اظ  فیعیىی ٚ ضیٕیبیی ٚذالغٝ ٞطٌٛ٘ٝ تحمیك ضا ٔیسطسبذتٝ است.آزٔی تٟٙب ثٝ اذص ٚ التجبس ًّٔٛٔبت

زیٍطاٖ ثس ٕ٘ی وٙس،ثّىٝ ذٛز ٘یع زضآٔٛذتٝ ٞب ثٝ تػطف ٔی پطزاظزٚ اظ آٟ٘ب ثٝ تسضیذ تبظٜ ٔی ضسس ٚ ثسیٗ سبٖ ثطٔیطاث 

يّٕی ٚ فطٍٞٙی پیطیٙیبٖ ٔی افعایسٚ ضٚظ ثٝ ضٚظ زایطٜ زا٘ص ٚ تٕسٖ ضا ٚسًت ٔی ثرطس.حتی ثٝ ٔسز تفىط ٚتًمُ ٚ 

ذٛز ضا ثٝ قطیك حس حبغُ وطزٜ ٚ ٔستٟب ثساٖ ايتمبز ربشْ زاضتٝ است،ثبقُ ٚ غّف ٔی یبثس.ٔخال  استسالَ،ثسیبضی اظًّٔٛٔبت

ظٔیٗ ثٝ ٘حٛ ٔحسٛس ٚ آضىبض سبوٗ است ٚذٛضضیس ثٝ ٌطزآٖ ٔی ٌطزز ٚ ٕٞیٗ أط وٝ حس ٚ تزطثٝ ضٚظا٘ٝ ٔٛیس آٖ 

ایٙىٝ سطا٘زبْ ثب استسالَ يّٕی ثكالٖ آٖ ثٝ حجٛت است،لطٖ ٞبی ٔتٕبزی ٔٛضز لجَٛ ٔطزٔبٖ ٚ حتی زا٘طٕٙساٖ ٚٔتفىطاٖ ثٛز،تب 

پیٛست.ٕٞیٗ يُٕ شٞٗ یًٙی وطف لؿبیبی ٔزَٟٛ ثٝ ٚسیّٝ لؿبیبی ًّْٔٛ،حزت یب استسالَ ٘بْ زاضز.ٚ ثحج زضثبضٜ آٖ اظ 

٘چٝ اٞٓ ٔجبحج ٔٙكمی است.ٚتٕبْ ٔجبحخی وٝ زض رّس ٘رست ٚ زض رّس زْٚ تبثحبَ زیسٜ ایٓ،ٔمسٔٝ ایٗ ٔجحج ثٛزٜ است.ٚآ

ٌفتیٓ ًّْٔٛ ضس استسالَ يجبضت است اظ:تبِیف یه سّسّٝ لؿبیباست ثطای وطف لؿیٝ ای ٔزَٟٛ.ثسیٗ قطیك وٝ شٞٗ ثیٗ 

چٙس لؿیٝ حىٓ اضتجبقی زفیك ٚ ٔٙتهٓ ثطلطاض ٔی سبظز،تب اظ پیٛ٘س آٟ٘ب ٘ٛظازی وٝ ٘تیزٝ ٘بٔیسٜ ٔی ضٛز،ظازٜ ضٛز ٚ ثسیٗ 

یٙی ٚٔحمك ٚ غطیح تجسیُ یبثس.ٔخال ٔٗ ٕ٘ی زا٘ٓ آیب ثبیس اظ اغُ ِصت پیطٚی وٙٓ یب تطتیت ٘سجتی ٔطىٛن ٚ ٔجٟٓ ثٝ ٘سجتی یم

ٚچٖٛ ثب استسالَ وٛضوٛضا٘ٝ ثٝ ِصات ٚ ذٛضیٟب ثب "ٕٔٗ ذٛاٞبٖ ذٛضجرتی اْ"اظاغُ فؿیّت.أب آ٘چٝ یمیٗ زاضْ ایٗ است وٝ

تىبپٛ ٚ رستزٛ ٚسٙزص ٚ سجه سٍٙیٗ وطزٖ  ایٗ ٘تیزٝ ٔی ضسٓ وٝ ثبیس اظ فؿیّت پیطٚی وٙٓ.شٞٗ زض حبَ استسالَ سطٌطْ

است.وبض استسالَ وطف ٚآفطیٙص ٚ ٘ٛآٚضی است.زض استسالَ ضرع ثٝ ز٘جبَ چیعی است ٚشٞٗ ثطای یبفتٗ آٖ ٔكّٛة زض 

رٙت رٛش است.يُٕ شٞٗ زض ایٙزب ثب يُٕ آٖ زض ٔحسٛسبت ٚ ثسیٟیبت ٚ یبزآٚضیٟب وبٔال ٔتفبٚت است.چٝ زضلؿبیبی 

اٌطاظ زٚ ٔمساض ٔتسبٚی -ذٛضضیس ٌطْ است(یب زض لؿبیبی ثسیٟی اظلجیُ)وُ ايهٓ اظ رع است-سطز است ٔحسٛس اظلجیُ)ید

ارتٕبو ٘میؽ ٔحبَ است.شٞٗ ثطای اشيبٖ ثٝ ٘سجت ٔحتبد ثٝ تبُٔ ٚ -یه ٔمساض ًٔیٗ وٓ ضٛز،ثبظ آٖ زٚٔمساض ثبٞٓ ٔسبٚی ا٘س



ٚثسیٟی ٚذٛز ثرٛز ًّْٔٛ وٝ ثب ضٟٛز ٔستمسٓ زض یبفتٝ ٔی  استسالَ ٚچٖٛ ٚچطا ٘یست ٚ ایٗ ٘ٛو لؿبیب لؿبیبیی است ضٚضٗ

ضٛ٘س.یًٙی ٕٞیٗ وٝ شٞٗ ٔٛؾٛو ٚٔحَٕٛ ٚ ضاثكٝ ضا زض ٘هط ثىیطز،رعْ ٚ یمیٗ ثٝ غسق ٘سجت ثطایص حبغُ ٔی ضٛز.أب 

یمییٗ ٚ ايتٕبز اظایٗ لجیُ لؿبیبی ًٔسٚز ٚٔحسٚز وٝ ثٍصضیٓ،سبیط لؿبیب چٙیٗ ٘یستٙس ٚشٞٗ ٕ٘ی تٛا٘س ثی زضً٘ ٚ ثی ٔمسٔٝ 

ریٜٛ ٞبزی  -ٔزٕٛو ظٚایبی ٔخّخٕسبٚی زٚ لبئٕٝ است-ظٔیٗ ٔتحطن است -ثٝ آٟ٘ب حبغُ وٙس.اظلجیُ:ظٔیٗ وطٚی است

رطْ ٔبٜ ٚلسضت ربشثٝ آٖ ٔسبٚی فالٖ ٔمساض -فبغّٝ ظٔیٗ تبٔبٜ ٔسبٚی فالٖ لسض است-ٞٛا زاضای ٚظٖ است-اِىتطیسیتٝ است

چٙس لؿیٝ ای زیٍط وٝ ثبالذطٜ زض تحّیُ ثٝ ٔجبزی اِٚیٝ ٔٙزط ٔی ضٛز ثٝ احجبت ثطسٙس.پس است.ایٗ لجیُ لؿبیب ثبیس ثٝ ٔسز 

لؿبی ٔحسٛس ؾطٚضی زض حىٓ رٛی وٓ يطؾی است وٝ آزٔی ثب یه ٌبْ ٚ ثسٖٚ ٞیچ تىّف ٚ تزطٕی اظ آٖ ٔی 

ٝ ٚسف آٖ افتبزٜ يجٛض وطز ٌصضز.زض غٛضتی وٝ لؿبیبی ثسیٟی ثٝ ٔٙعِٝ ٟ٘طی است يطیؽ وٝ ثبیس اظ ضٚی ترتٝ سًٙ ٞبیی و

ؿیٝ ٞٙسسٝ،یبحُ فالٖ ًٔبزِٝ ضیبؾی،ثبیس ٔمسٔبتی ظیبز فطاٞٓ س.چٙبٖ وٝ ثطای احجبت فالٖ لٚ اظ یه قطف ثٝ قطف زیٍط ضسی

سبذت ٚ زض پی ٞٓ چیس تب ثٝ ٘تیزٝ ضسیس. پس استسالَ ثطذالف ضٟٛز ٔستمیٓ وٝ زفًی ٚ ثی ٚاسكٝ است يّٕی است 

ٔستّعْ پیٕٛزٖ ضاٞی وٛتبٜ یب قٛال٘ی.زضایٙزب شٞٗ ثبیس ٔٙبظَ ٚ ٔطاحُ چٙس ضا ثٝ تطتیت یىی پس اظ  تسضیزی ٚ پیص ضٚ٘سٜ ٚ

زیٍطی ثپیٕبیس تب ثٝ ٔمػٛز ضسس.ٚثٝ ٕٞیٗ رٟت آٖ ضا ضٙبسبیی حطوتی یب ٘كمی ٔی ٘بٔٙس.زض ایٗ،سیط شٞٗ ٌبٜ اظيّت ثسٛی 

زاظز.ٚظٔب٘ی ثٝ تطویت.زض یه ضاٜ اظ رعئی ثٝ وّی ٔی ضسس،ٚزض ضاٜ ًَّٔٛ ٔیطٚز ٌٚبٞی اظًَّٔٛ ثٝ يّت.ظٔب٘ی ثٝ تحّیُ ٔی پط

زیٍط اظ وّی ثٝ رعئی.لؿیٝ ای وٝ رع حزتی ثبضس،یًٙی ثطای احجبت ٔكّٛثی ثىبض ضٚز)ذٛاٜ زض استسالَ لیبسی؛ذٛاٜ 

 استمطایی،ذٛاٜ تٕخیّی(

 

 السام حدت

 توثیل-استمشا-لیاس

ثٝ لؿبیبی ٔزَٟٛ(ظٔب٘ی وٝ شٞٗ اظ لؿبیبی وّی ثٝ ٘تبیذ رعئی ٔی ضسس،ٔخال  حزت یب استسالَ )یًٙی ضفتٗ اظ لؿبیبی ًّْٔٛ

اظ لبٖ٘ٛ وّی ثسٛی ٔٛاضز ايٕبَ آٖ ،یب اظ حىٓ وّی ثٝ اقالق آٖ ثط ٔػبزیك ٔحسٚز ٔی آیس ٚ زض ایٗ  غٛضت لیبس ضا ثىبض 

ٚزض ایٗ حبَ ثٝ استمطاپطزاذتٝ ثطزٜ است.ٚ ظٔب٘ی ٞٓ است وٝ اظ لؿبیبی رعئی ثكطیك تًٕیٓ ثٝ لؿبیبی وّی ٔی ضسس 

است،ٌبٞی ٘یع حىٕی ضا زضثبضٜ چیعی ٔحمك ٔی زا٘س،ثٝ چیعی زیٍط وٝ اظرٟتی ثب آٖ ٕٞب٘ٙس است سطایت ٔی زٞس ٚ زض ایٗ 

غٛضت ثٝ تٕخیُ یب استسالَ تٕخیّی زست ظزٜ است ٚ زض ٞط سٝ غٛضت شٞٗ ثٝ تحّیُ ٚٚ تطویت تٛسُ رستٝ است.ثبیس ثیٗ 

لسٓ استسالَ ٘رست لیبس است وٝ ٘تیزٝ -3ظایٗ یس یمیٗ تٙبسجی ثبضس،ٚ اال استّعاْ ٕٔىٗ ٘رٛاٞس ثٛز.احزت ٚ ٔكّٛة ثب

 اش ؾطٚضی ٚ وبٔال ٔتمیٗ است.

 



 استمشاء

 ٘بلع -2تبْ-1حزتی است وٝ زض شٞٗ اظ لؿبیبی رعئی ثٝ ٘تیزٝ ای وّی ٔیطسس.زٚ٘ٛو است

س ٚ ٞط یه رسا رسا ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفتٝ ثبضٙس،ٚپس اظ آٖ حىٓ وّی استمطا تبْ:یًٙی افطاز ٔٛضز ٘هط ٔحػٛضٚ ًٔسٚز ثبضٙ

غبزضضٛز.ثٝ يٙٛاٖ ٔخبَ:ٔساض یه یه ستبضٌبٖ ٔٙهٛٔٝ ضٕسی ضا ٔالحؿٝ ٔی وٙیٓ ٚ ٔیجیٙیٓ وٝ زاضای ٔساضی ثیؿی 

 است.ٚآٍ٘بٜ حىٓ ٔی وٙیٓ وٝ ٕٞٝ ستبضٌبٖ ٕٔٙهٛٔٝ ضٕسی زاضای ٔساض ثیؿی ا٘س.

طاز ٔٛضز ٘هط ٘بًٔسٚز ثبضٙس ٚ ٔب تًسازی اظ آٟ٘ب ضا ٔتػف ثٝ غفتی ثیبثیٓ ٚآٍ٘بٜ ایٗ حىٓ ضا تًٕیٓ زٞیٓ استمطا ٘بلع:یًٙی اف

ٚ ثٍٛییٓ ٕٞٝ افطازآٖ وّی زاضای غفت ٞستٙس.ٔخال زضاحٙبی سطضٕبضی ضٟطی ٔالحؿٝ ٔی وٙیٓ وٝ ٞبیٕٝ ذب٘ٛازٜ ٞبیی وٝ 

 ٍ٘بٜ حىٓ ٔی وٙیٓ وٝ ٕٞٝ ذب٘ٛازٜ ٞبی ضٟط ٔسّٕب٘ٙس.تبوٖٙٛ ثٝ آٟ٘ب ٔطارًٝ وطزٜ ایٓ ٔسّٕبٖ  ثٛزٜ ا٘س ٚآ

 توثیل

تٕخیُ یب استسالَ تٕخیّی حزتی است وٝ زض آٖ حىٕی ضا ثطای چیعی اظ ضاٜ ضجبٞت آٖ ثب چیعزیٍط ًّْٔٛ ٔی وٙٙس.ثٝ يجبضت 

 ٘یعٕٞب٘ٙس ذٛاٞٙس ثٛز. زیٍط ٚلتی زٚچیع ٚرٝ اضتطان،یب ٚرٝ ضجبٞتی زاضتٝ ثبضٙس،حىٓ ٔی وٙیٓ وٝ زض ٘تیزٝ آٖ ٚرٝ اضتطان

 لیاس

ٚٞط رسٕی زضای ٚظٖ -لِٛی است فطاٞٓ آٔسٜ اظ چٙسلؿیٝ ثٙحٛی وٝ اظ آٖ لَٛ شاتب لَٛ زیٍطی الظْ آیس.ٔخبَ:ٞٛا سطز است

است.ایٗ ٌفتبض ٔطوت اظ زٚ لؿیٝ است ٚ اظایٗ زٚ لؿیٝ ثباِصات لؿیٝ زیٍطی الظْ ٔی آیس ٚآٖ ایٗ است وٝ ٞٛا زاضای ٚظٖ 

 است.

 لیاس مالسا

 استثٌایی-التشاًی

ٞطيّفرٛاضی -التطا٘ی:لیبسی است وٝ زض يیٗ ٘تیزٝ یب ٘میؽ ٘تیزٝ ثبِفًُ زض ٔمسٔبت آٖ ٔصوٛض ٘جبضس.ٔب٘ٙس:ٌبٚ يّفرٛاض است

زاضای ازضاض لّیبئی است پس:ٌبٚ زاضای ازضاض لّیبئی است.زضایٗ لیبس ٘ٝ ذٛز ٘تیزٝ ٚ ٘ٝ ٘میؽ آٖ ٞیچ یه ثبِفًُ زض زٚٔمسٔٝ 

٘طسٜ است.استخٙبیی:آٖ است وٝ يیٗ ٘تیزٝ یب ٘میؽ آٖ ثبِفًُ زض ٔمسٔبت ٔىٛض ثبضس.ٔب٘ٙس:اٌطاایٗ ٔبیى اسیس است،ضً٘ شوط 

ِیىٗ ضً٘ تٛض٘سُ ضا لطٔع ٕ٘ی وٙس پس ایٗ ٔبیى -ِیىٗ اسیس است.پس:ضً٘ تٛض٘سُ ضا لطٔع ٔیىٙس-تٛض٘سُ ضا لطٔع ٔی وٙس

 اسیس ٘یست.

 



 اشىال چْاسگاًِ لیاس التشاًی

 ٕٞب٘كٛض وٝ ٔی زا٘یس زض لیبس التطا٘ی سٝ حس ٚرٛ زاضز؛حساغغط،حساوجط،حس ٚسف.

أب ٔٛلًیت حس ٚسف ٘سجت ثٝ اغغط ٚ اوجط زض زٚ ٔمسٔٝ لیبس،غٛضتٟبی ٔرتّفی زاضزوٝ لیبس ثطاسبس آٖ ٞب چٙس ٌٛ٘ٝ 

ضىُ ٔستمیٓ ٔی ضٛز.ایٗ چٟبض است. ثٝ يجبضت زیٍط لیبس التطا٘ی اظ ِحبل ٔٛلًیت حس ٚسف زض غغطی ٚ وجطی آٖ ثٝ چٟبض

 ضىُ يجبضت است اظ:ضىُ اَٚ:حس ٚسف یب ٔحَٕٛ زض غغطی است ٚ ٔٛؾٛو زض وجطی 

 ضىُ زْٚ:حس ٚسف یب ٞٓ زض غغطی ٔحَٕٛ است ٚ ٞٓ زض وجطی

 ضىُ سْٛ:حس ٚسف یب ٞٓ زض غغطی ٔٛؾٛو است ٚ ٞٓ زض وجطی

ست ٚ زض وجطی ٔحَٕٛ ٞطیه اظ ایٗ غٛضت ٞب ضا ضىُ چٟبضْ:حس ٚسف ثطيىس ضىُ اَٚ است،یًٙی زض غغطی ٔٛؾٛو ا

 ضىُ ٔی ٕ٘بیٙس ثط ٕٞیٗ اسبس ٔٙكك زا٘بٖ ضىُ ضا ایٍٙٛ٘ٝ تًطیف  وطزٜ ا٘س 

 .ضىُ یًٙی لیبس التطا٘ی ثٝ ِحبل ٔٛلًیت حس ٚسف ٘سجت ثٝ قطفیٗ 1

 .ضىُ اَٚ ظٔیٗ )ٔٛؾٛو()اغغط(سیبضٜ )ٔحَٕٛ()حس ٚسف( است .)غغطی(2

 س ٚسف( وطٚی )ٔحَٕٛ( )حس اوجط( است )وجطی(.ٞط سیبضٜ )ٔٛؾٛو( )ح3

 . ظٔیٗ وطٚی است )٘تیزٝ(4

 .ضىُ زْٚ حس ٚسف زٚ ٔمسٔٝ لیبس )غغطی ٚ وجطی( ٔحَٕٛ ٚالى ضٛز5

 .ٞط سٍٙی ) ٔٛؾٛو ( )اغغط( ربٔس )ٔحَٕٛ( )حس ٚسف( است )غغطی(6

 .ٞیچ ریٜٛ ای )ٔٛؾٛو( )اوجط( ربٔس )ٔحَٕٛ ()حس ٚسف( ٘یست )وجطی(7

 ْٛ حس ٚسف زض حس زٚ ٔمسٔٝ یًٙی ٞٓ زض غغطی ٞٓ زض وجطی ٔٛؾٛو ثبضس.ضىُ س8

 .ٞط ا٘سب٘ی )ٔٛؾٛو( )حس ٚسف( حیٛاٖ )ٔحَٕٛ()اغغط( است )غغطی(9

 .ٞط ا٘سب٘ی )ٔٛؾٛو()حس ٚسف( رسٓ )ٔحَٕٛ()وجط( است )وجطی(1

 ثًؿی حیٛاٖ ٞب رسٓ ٞستٙٙس 

 .حس ٚسف زض غغطی ٔٛؾٛو ٚ زض وجطی ٔحَٕٛ ثبضس 12

ط13  ا٘سب٘ی )ٔٛؾٛو()حس ٚسف( حیٛاٖ )ٔحَٕٛ()اغغط( است  غغطی ٞ.



ط وبتجی ٔٛؾٛو  )ٔٛؾٛو()اوجط( ا٘ٙبٖ )ٔحَٕٛ () حس ٚسف ( وجطی14 .ٞ 

 .ثًؿی حیٛاٖ ٞب وبتت ا٘س: ٘تیزٝ 15
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 پبسرٙبٔٝ تستی سٛاالت
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 تششیحی

 چٝ يبّٔی آزٔی ضا ثط ٔیطاث يّٕی ٚ فطٍٞٙی پیطیٙیبٖ ٔی افعایس ٚ ٘تیزٝ ی ایٗ أط چٝ ٔی ضٛز.؟-1

اظزیٍطاٖ ثس ٕ٘ی وٙس،ثّىٝ ذٛز ٘یع زض آٔٛذتٝ ٞب ثٝ تػطف ٔی رٛاة:آزٔی تٟٙب ثٝ اذص ٚالتجبس ًّٔٛٔبت اظ يبِٓ ذبضد ٚ 

 پطزاظزٚ اظ اٟ٘ب ثٝ ٘تبیذ تبظٜ ای ٔی ضسس.

 وٝ زفًی ٚ ثی ٚاسكٝ است چٝ يّٕی است؟ ضٟٛز ٔستمسٓاستسالَ ثط ذالف -2

 رٛاة:يّٕی است تسضیزی ٚ پیص ضٚ٘سٜ ٚ ٔستّعْ پیٕٛزٖ ضاٞی وٛتبٜ یب قٛال٘ی.



 تًطیف وٙیس؟لیبسی است وٝ يیٗ ٘تیزٝ یب ٘میؽ آٖ ثبِفًُ زض ٔمسٔبت ٔصوٛض ثبضسلیبس التطا٘ی ضا -3

ضىُ سْٛ اظ اضىبَ چٟبضٌب٘ٝ لیبس التطا٘ی ضا تٛؾیح زازٜ ٚ ٔخبَ ثیبٚضیس؟حس ٚسف ٞٓ زض غغطی ٞٓ زض وجطی ٔٛؾٛو -4

 ٓ ٞستٙس.٘تیزٝ:ثًؿی حیٛاٖ ٞب رس-ٞطا٘سب٘ی رسٓ است-ثبضس ثٝ يٙٛاٖ ٔخبَ:ٞط ا٘سب٘ی حیٛاٖ است

يّت ایٙىٝ زض ضىُ اَٚ غغطی ثبیس ٔٛرجٝ ثبضس چیست؟آ٘ست وٝ اغغط زض تحت اٚسف ٚالى ضٛز ٚ ثٝ يجبضت زیٍط زض -5

 اٚسف ٔٙسضد ضٛز تب حىٕی وٝ زض وجطی زضثبضٜ اٚسف ٔی ضٛز ثٝ اغغطٞٓ سطایت وٙس.

 

 اص ًظش هادُ اسلی –تخش ششن 

 پٌدگاًِ طٌاػات

 اسیٍ هادُ ل طَست

وِ هستحىن  یػواست دس طَست هیهادُ است   یطَست ٍ ّن تِ دسست یّن تِ دسست اسی، طحت ٍ اػتثاس ل استحىام

سا هَسد  شیص اسیتِ واس سفتِ تاشذ. دٍ ل یدسست ٍ هتٌاسة اطَل فٌ یٍ ّن طَست ستِیخَاّذ تَد وِ ّن هادُ شا

 : ذیتَخِ لشاس دّ

  ىٌذیسا هؼىَس ه شیتظَ یهحذت یهحذب است.   ّش ػذس یػذس ِیذیخل-1

 .اًذاصدیسا هؼىَس ه شیتظَ ِیذی; خلدِیًت      

 چشن خَسدُ است یؼیاست.   ّش هش غیاحوذ هش-2

 ;احوذ چشن خَسدُ است. دِیًت     

است ٍ ػشب اٍل شىل اٍل است ٍ لالة ّشدٍ تِ طَست:  الف ب  ىساىیروش شذُ اص ًظش طَست واهال  یّا اسیل

 است.    ّش ب ج است. 

 ; الف ج است.دِیًت                      

 یاست وِ اص ساُ تدشتِ تذست ه یٌیمی یاهش یهادُ وثش يیًخست اسیوِ دس ل ی. تِ ؿَسستیً ىساىیاػتثاس هادُ آًْا  اها

 است.  اتیدٍم اص خشافات ٍ ٍّو اسیل یوِ وثش یدس طَست ذیآ



 ثیدٍم طَست دسست اها  اص ح اسیطَست دسست است اها دس ل ثیهادُ ٍ ّن اص ح ثیاٍل ّن اص ح اسیل يیتٌاتشا

 اػتثاس است.  یهادُ ت

 نیٍ ششح آًْا     خَاّ حیٍ سپس تِ تَػ نیىٌیه اىیسا ت نیتش یتِ واس ه اسیسا وِ دس ل یالسام هختلف هَاد اوٌَى

 پشاداخت.

 اسیهختلف ل هَاد

 اتیاٍل-3هدشتات  -2هحسَسات -1وِ ػثاست است اص:  شَدیتشحسة استمشاء تِ واس تشدُ ه اسیدس ل یگًَاگًَ هَاد

است/ آتش سَصاى است.  ّوچٌاى  ذیهاًٌذ تشف سف شَدیاًساى حاطل ه یوِ اص ساُ حس تشا ییای; لؼاهحسَسات

ًَع داًست چشا وِ آًْا اص ساُ    حَاس تاؿي  يیخضٍ ّو یاًساى سا اص فىش،تشس،خشن،غن ٍ شاد یآگاّ    تَاىیه

هحسَسات ،هشاّذات  یتِ خا یخْت گاّ يیوتِ ووه ػمل ًذاسد تِ ّ یاخیدسن آًْا احت یٍ رّي تشا شًَذیدسن ه

وِ  یهـلث یدس شفا دس پ يی. ّوچٌشَدیسا شاهل ه یٍ ّن هشاّذُ دسًٍ یشًٍیٍ ت یوِ ّن هشاّذُ حس ثشًذیتِ واس ه

 یػلت یحتوا داسا شَدیًو ذُیٍ ّشگض خالف آى د ذیآ یوِ   اص ساُ تدشتِ تذست ه ی:)الثتِ لاًَى ول ذیگَیروش شذ ه

 یدس ًضد هٌـم یاهَس تدشت تیٍ سٌذ تیاطل ػل تیسٌذ يیاست تٌاتشا یتلىِ تش ػْذُ فلسف ستیً یـماست وِ تش هٌ

 ی:) هحسَسات خضئذیگَیه ٌایاًدام داد(. ٍ اتي س تَاىیتِ تَسؾ حَاس ه ماتیالتٌاص تظَسات ٍ تظذ شَدیه یهثاد

 االتیّواى هحسَسات ٍ خ نیشٌاس یٍ ه نیاتیوِ دسه یضیچ يیًخست شایتش( است.ص ستِیم ٍ اػشف)شاها الذ یتشا

تَخِ داشت وِ  ذیٍخَد تا يی. تا انیشسیه اتیتِ ول هحسَسات       يیاهاخَر اص هحسَسات است ٍ سپس اص سّگزس 

هثذا  ذیخذ یایلؼا يیٍ ا ىٌذیهؼمَل خاسج ه یایتلىِ ػمل اص اهَس هحسَس لؼا ستیحس توا َّ حسُ هثذا تشّاى   ً

 تشّاى است.

 شَد . یحاطل ًو یػلو یهؼشفت چیوشدُ وِ اص ساُ حس تٌْا ّ اىیت ًَاىی یچٌاًىِ داًا يیتٌاتشا

 هدشتات

٘ىتٝ ضا زض  ٗیآٖ    ا یذف بسیثسست آٔسٜ است ٚ ل یذف یبسیوٝ اظ ضاٜ حس ٚ ٔطبٞسات ٔىطض ٚ ثب ل ییبی; لؿبٔزطثبت

ٚ ٞطٌع اظ آٖ ٔٙفه ٚ رسا    ٘طٛز حتٕب ًَّٔٛ آٖ است وٝ  طٛزیحبغُ ٔ ٍطیز عیچ یٔساْٚ زض پ یعیثط زاضز وٝ چٖٛ چ

است  تیآٟ٘ب ضاثكٝ يّ ٗیزضن وٝ ث ٗیأٛض ٔب ضا ثٝ    ا یبپیٚ پ ىٙٛاذتی یاست. زض ٚالى تٛاِ یٚ اتفبل یتػبزف یأط

 . ىٙسیٔ ییضإٞٙب

 حطاضت است. یٕٞچٖٛ: آٞٗ ٞبز ٍطیز ییٔسُٟ غفطا است ٚ ٔخبَ ٞب بی; سمٕٛ٘ بٖیكمٔتساَٚ ٔٙ ٔخبَ



 ثسست آٔسٜ است.  صیاظ ضاٜ ٔطبٞسٜ ٚ آظٔب یوٝ زض يّْٛ تزطث یٙیزض وُ تٕبْ لٛا٘ ٚ

 اتیّاٍلَ

ٝث  ٗیمیشات آٟ٘ب است وٝ ٔٛرت  یًٙی. ط٘سیٍیيمُ لطاض ٔ كیٞستٙس وٝ ثٝ شات ٔٛضز تػس ییبیلؿب ٝیٍاِٚ بتیٍٟیثس بی بتیٍاِٛ

آٟ٘ب ثطلطاض ثٛزٜ  ّٝیٚ    ٔساْ ثٝ ٚس ٛستٝیوٝ يبِٓ پ ىٙسیتػٛض ٔ ٗیچٙ ٗی. ٚ فطز زض تٛرٝ ثٝ آٟ٘ب اٍطیز ی٘ٝ أط طٛزیآٟ٘ب ٔ

 است.

. ىٙسیٔ سایپ ٗیمی ٝیضا ثتٛا٘س تػٛض وٙس ثٝ ٘سجت حىٕ ٝیوٝ شٞٗ ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ٚ ٘سجت حىٕ ٗیٕٞ بی٘ٛو اظ لؿب ٗیا زض

. ىٙسیذٛز ٔ یٔحَٕٛ ثطا ی٘ف بیشات ذٛز حىٓ حبثت  ی. ٚ ٔٛؾٛو ثطاطٛزیثٝ آٟ٘ب ٔ ٗیمی٘فس ارعاء است وٝ سجت  یًٙی

. ستیاستمطاء ٘ بیوٝ استفبزٜ ضسٜ اظ حس  یٚ اٍِٚ یيمّ یا ٝی( وٝ لؿستاظ رعء ذٛز ايهٓ ا ی: ) ٞطوّٝیلؿ ٗیٕٞب٘ٙس ا

 یفكط یثٝ ثعضٌتط ثٛزٖ وُ اظ رعء أط كیثبضس أب تػس    رتٝیرعء ضا زض شٞٗ ٔب ثطاٍ٘ بیٕٔىٗ است وٝ حس تػٛض وُ 

 است.

ٔمساض افعٚزٜ  هی ی. ٕٞب٘ٙس:) ٞطٌبٜ ثط زٚ ٔمساض ٔسبٚطٛ٘سیٔ سٜیيّْٛ ٔتًبضفٝ ٘بٔ طٚ٘سیثىبض ٔ یبؾیوٝ زض يّْٛ ض یبتیٍاِٚ

 ا٘س.( یضٛز ثبظ ثب ٞٓ ٔسبٚ

آٟ٘ب ًّْٔٛ  ّٝیثٛس ٍطیز یبیلؿب یًٙیثٝ احجبت ٘ساض٘س ثّىٝ ثصات ًّْٔٛ ا٘س  بدیا٘س وٝ احت یٟیثس ییلبؾب بتیٍٚ اِٚ ٔحسٛسبت

 ٝیٚپب یاظ ٔجبز ٗی. ثٙبثطاطٛ٘سیتٛسف آٟ٘ب ٔٙزط  ٔ ُیزض تحّ یبسیل یا٘س. ٚ سّسّٝ استسالَ ٞب یٟیأب آٟ٘ب ذٛز ثس طٛ٘سیٔ

 .ىٙسیآضىبض ٔ بٖیغٛضت ٕٔىٗ ثبقُ ثٛزٖ ٘هط سٛفسكبئ ٗی) اضسف( ثٝ ثٟتطَيّْٛ ٞستٙس .چٙب٘ىٝ ًّٔٓ اٚ

اظ  سیثٙبچبض ثب      ٓیضا احجبت وٙ یٔكّت ٔزِٟٛ هی ٓیٔب ثرٛاٞ یوطزٜ ا٘س ٚلت بٖیيّٓ ٚ استسالَ ث ی٘ف یثطا بٖیسٛفسكبئ

 ٗیثٝ احجبت ثطسٙس ٚ ا ٍطیز     یتٛسف ٔمسٔبت سیثٝ احجبت زاض٘س ٚ ثب بظیحبَ آٖ وٝ ٔمسٔبت ذٛز ٘ ٓیچٙس ٔمسٔبت ثٟط ثجط

 .ستی٘ سطیٔ عیر  چیاحجبت ٞ زٝیزض ٘ت طسسیوبض ثٝ تسّسُ ٔ تیٚ زض ٟ٘ب بثسیٕٞچٙبٖ ازأٝ ٔ ضضتٝ

ٞط  یٚ ثطا یٟیٚرٛز زاض٘س وٝ ذٛز ثٝ ذٛز ًّْٔٛ ٚ ثس ییبی٘ساض٘س ٚ لؿب بظیثٝ احجبت ٘ عی: ٕٞٝ چىٙسیٔ بٖیزض رٛاة ث اضسكٛ

 ثٝ احجبت ٘ساض٘س. ثٝ يٙٛاٖ ٔخبَ : بظیٕٞٝ ًّٔٛٔبت ٘ یضرع لبثُ لجَٛ ا٘س ٚ ثٝ قٛض وّ

ٚ  ٍطیز ییبیاست ٚ آٟ٘ب تٛسف لؿب سٜیلجُ اظ ذٛز ثٝ احجبت ضس ٝیٚ چٟبضْ تٛسف تٛسف چٙس لؿ ستیث ٝیٞٙسسٝ لؿ زض

 .طٛزیاحجبت ٞستٙس ٚ ثطٞبٖ ثب آٟ٘ب ضطٚو    ٔ طلبثُیوٝ غ ٓیطسیٔ یثٝ يّٛٔ ٓیضا ازأٝ زٞ طیس ٗیا یٚلت

ٔزَٟٛ  بیوٝ ٕٞٝ   لؿب ستی٘ ٗیٙچٙیٚ ا طٛ٘سیتٛسف ثطٞبٖ ًّْٔٛ ٔ ٍطیز یا٘س ٚ ثطذ یٟیثس بیلؿب یآ٘ىٝ ثطذ زٝی٘ت زض

 ثبضٙس..

   هتَاتشات



 ٙبٖیٚ اقٕ ٗیمیفطز     یثطا ستیآٟ٘ب ٘ ٗیضسٖ ث یىیٚ  یوٝ احتٕبَ تجب٘ یبضیٞستٙس وٝ ثٝ چٖٛ افطاز ثس ییبیلؿب ٔتٛاتطات

 فطا٘سٝ است.     ترتیپب سیٔخُ: پبض ىٙسیٔ زبزیذبقط ا

 همشٍى تِ حذ ٍسؾ یایلؼا

 ٗیزض فكطت حبثت است ٔخُ: ))يسز زٚ ٘ػف يسز چٟبض است.(( ا بسطبٖیل بیلؿب ٗیوٝ حس ٚسف ٕٞطاٜ آٟ٘بست ا ییبیلؿب

 بفتٗی یٚ ثطا طٛزیوٝ شٞٗ ٞطٌع اظ آٖ غبفُ ٕ٘ طٛ٘سیشوط ٔ یٕٞطاٜ حس ٚسك یِٚ ستٙسی٘ یٚ اِٚ یٟیثس یاٌطچٝ أط بیلؿب

آٖ حبغُ  یٚ زضست طٛزیتزسٓ ضٛز حس ٚسف ٞٓ ٕٞطاٜ آٖ تزسٓ ٔ ٗزض شٞ ٝیٚ ٞطٌبٜ زٚ لؿ ستیثٝ تزسٓ ٘ یبظیآٖ ٘

 زاضز. یطتطیثٝ تبُٔ ث بدیاحت سٜیچیثعضي ٚ پ یتٛرٝ زاضت وٝ شٞٗ زض ٔخبَ ٞب سیاِجتٝ ثب طٛزیٔ

 اتیحذس

ثًس اظ  ٗیاست(. ٚ    ا سی. ٔب٘ٙس:) ٘ٛض ٔبٜ اظ ذٛضضطٛ٘سیا٘سبٖ ًّْٔٛ ٔ یٞستٙس وٝ اظ ضاٜ حسس ثطا ییبیلؿب بتیحسس

 صیثطا یأط فىط وٙس ضى  ٗیوٝ زض ا یاست ٚ ضرػ سیاظ ذٛضض یىیٚ ٘عز یٔطبٞسٜ اذتالفبت تطىالت ٔبٜ ثطحست زٚض

ثٝ  یاضتجبق چیاذتالفبت ثطحست اتفبق ثٛز ٚ ٞ ٗیاست. اٌط ا تطٔست بیلؿب ٗیزض ا بسی٘رٛاٞس ضس ٚ زض ٚالى ل زبزیا

ثبِمٜٛ ٚرٛز زاضز ٚ ثٝ لَٛ ذٛارٝ  یبسیزض حس ل ُیزِ ٗیثٝ ٕٞ طسیٕ٘ زبزیضىُ ا هی٘ساضت زض قَٛ زٚضاٖ ثٝ  سیذٛضض

 تبْ ثب ٔزطثبت زاضز. یٔٙبسجت

ٚ زٚ  ٙبٔٙسیا٘س ٚ زض ثطٞبٖ وبضثطز زاض٘س وٝ آٟ٘ب ضا ))ٚارت لجِٟٛب(( ٔ یٙیمی یبیلؿب ٓیوٝ زض اثتسا ضطح وطز یضص لسٕ ٗیا

 یبسیأب چٖٛ ٕٞطاٜ ثب ل ستٙسی٘     یاظ ٔجبز متیزض حم بتیوٝ حس ٚسف ٕٞطاٜ آٟ٘بست ٚ حسس ییٞب بسیل یًٙیلسٓ آذط 

 .سا٘ٙسیٔ یاظ ٔجبز عیآٟ٘ب ضا ٘ طٛزیآٟ٘ب وست ٔ یاحىٓ ثط یتزسٕ چٍٛ٘ٝیٞستٙس وٝ ثسٖٚ ٞ

 همثَالت

 سٜیثب ثطٞبٖ ثٝ احجبت ضس ىٙٝیا طٛ٘سثسٖٚیًٔتجط ٘مُ ضسٜ ا٘س ٔٛضز لجَٛ ٚالى ٔ یٞستٙس وٝ چٖٛ اظ ثعضٌب٘ ییبیلؿب ٔمجٛالت

 (.سیوب ٘طب ٙسیثىٙس آٖ ث سیثبضٙس. ٔمجٛالت زض ذكبثٝ وبضثطز زاضز ٔخُ: )ٞطوٝ آٖ وٙس وٝ ٘جب

 اتیٍّو

 رٟت است یزاضا یٔخُ: ٞط ٔٛرٛز طٛزیوٝ لٜٛ ٚٞٓ ٔٛرت ايتمبز ثٝ آٟ٘ب ٔ ییبیلؿب بتیٕٚٞ

 هشَْسات



 كیشاتب ٔٛضز تػس بیلؿب ٗیاست. ا ىٛیاوخط آٟ٘بست ٔخُ: يسَ ٘ بیظز ٕٞٝ ٔطزْ زا٘طٕٙساٖ  وٝ ظثبٖ ییبیلؿب ٔطٟٛضات

ثب فطز ا٘س ٌطفتٝ است  یوٝ ٔٛضز تٛافك ٕٞٝ استٛ اظ آغبظ وٛزو یثّىٝ زضضٔسبئّ یا٘س ٚ ٘ٝ ٕٚٞ ی. ٔطٟٛضات ٘ٝ يمّستٙسی٘

 آٟ٘ب ضسٜ است. یساضیسجت پب ٗیطیز یسٙت ٞب بیٚ  یا٘سب٘ ،اذالقییرٛ ٕتٞٓ ٔسبِ یحبثت ضسٜ ا٘س ٚ ٌبٞ یزض ٚرٛز آزٔ

 

 هشثْات

 ییبیلؿب زٝیزض ٚالى ثب آٟ٘ب ٔتفبٚت ا٘س زض  ٘ت یٔمجٛالت ضجبٞت زاض٘س ِٚ بیٔسّٕبت  بیوٝ ثٝ ٔطٟٛضات  ییبیلؿب ٔطجٟبت

ٚ  بثٙسیضجبٞت ثٝ حك ضٚاد ٔ    ُیٚرٛز زاضز ٚ تٟٙب زض غٛضت زضست ٞستٙس ٚ ثٝ زِ یزض آٟ٘ب اضتجبٞ متیا٘س وٝ زض حم

ٕٝ آة چط ٗیٔطاز اظ ي ىٝیٔجػط      است) زض حبِ یٙیٔب٘ٙس: ٞط ي ٙبٔٙسیٔ بتآ٘طا ثٝ غٛضت ثبقُ ثٝ وبضثط٘س ٔطجٟ یٚلت

 . سٞٙسیضا ضىُ ٔ بٖیسٛفسكبئ بسیٔبزٜ ل بتیثبضس(. ٔطجٟبت ٚ ٕٚٞ

 هظًٌَات

حبثت ثّىٝ ٕٞٛاضٜ أىبٖ ٔربِف آٖ  ٞٓ ثٝ شٞٗ  كیأب ٘ٝ تػس ىٙٙسیٔ كیٞستٙس وٝ شٞٗ آٟ٘ب ضا تػس ییبیلؿب تٔهٖٙٛ اظشاتیب

أب اٌط أىبٖ ٔربِف آٖ ثٝ    سا٘سیاظ ٔربِف آٖ ٔ صیاحتٕبَ آٖ ضا ث یًٙی سٞسیٔ یشٞٗ آٖ ضا ثط ٔربِفص ثطتط یِٚ سیأیٔ

ٔهٖٙٛ ذبِع  سا٘سیٚ آٖ ضا ٕٔىٗ ٕ٘ ىٙسیآٖ أتٙبو        ٔ طفتٗیشٞٗ اظ پص ضٛزٔربِفص ثٝ شٞٗ ٘طبٖ زازٜ  یٚلت سیبیشٞٗ ٘

  بسیت زض لضٛز ثٝ ذبقط اضتطان اسٓ است. ٔٛاضز استفبزٜ ٔهٙٛ٘ب سٜیثّىٝ ًٔتمس است ٚ اٌط زض غٛضت ٔهٖٙٛ ٘بٔ ستی٘

 است. یذكبث

 هسلوات

وٝ ثط  یزا٘ستٝ ٚ ٔتًٟس ضسٜ است ٚ آٖ ضا زض حزت یٞستٙس وٝ ضرع ٔٛضز ٘هط آٖ ضا لكً ییبیلؿب بتیٚؾً بی ٔسّٕبت

 زض رسَ وبضثطز زاض٘س. بیلؿب ٗی.اجط٘سیثىبض ٔ ىٙٙسیٔ فیاٚ تبِ یاثكبَ ضا

 یيبٔ یضا ثٝ ًٔٙ زض اضبضات آٖسیٙب وبض ضفتٝ است. ٔخال اثٗٔحسٚز ثٝ  یٚ ٌبٞ ىیٚس یثٝ ًٔٙ یزض وتت ٔٙكك ٌبٞ ٔسّٕبت

 ثىبض ثطزٜ است . طٛزیٔ بتیٚ ٔطٟٛضات ٚ ٕٚٞ ٙبتیمیوٝ ضبُٔ 

 هظادسات

 ٓیتسّ ٗیزض ٕٞبٖ يّٓ حبثت ضٛز. ا بی ٍطیز یتب ثًس آٖ زض يّٕ طزیپصیآٖ ضا ٔ ٓیٞستٙس وٝ ٔتًّٓ زض آغبظ تًّ ییبیٔػبزلؿب

تٟٙب زض  بیلؿب ٗیٚ ا طٛزیثبضس اغَٛ ٔٛؾٛيٝ ذٛا٘سٜ ٔ یٛضپ چطٓ یاٌط ثٝ ضٚش ٘بضٙبذتٗ ثبضس ٔػبزضات ٚ اٌط اظ ضٚ

 .رٛا٘ٙسیضا ٔسّٕبت ٔ بتیٚ ٚؾً ٔٛؾٛيٝيّْٛ وبضثطز زاض٘س. ٔػبزضات، اغَٛ  یٔجبز



 التیهخ

ثٝ ٘هط  ٍطیز عیضا    چ یعیچ ٙىٝیا یثطا طٛزیثىبض ثطزٜ ٔ ُیثّىٝ ثٝ ٔٙهٛض تر مبویٞستٙس وٝ ٘ٝ ثٝ ذبقط ا ییبیلؿب التیٔر

ضٍطف ثط شٞٗ زاض٘س ٚ ٞسف  یطیأب تبح ىٙٙسیٕ٘ زبزیا ٗیمی ٙىٝیثب ا بی٘ٛو لؿب ٗی.اع٘سیٚ ٘فس ضٙٛ٘سٜ ضا ثطاٍ٘ بٚض٘سیث

تبزضٖٚ فطز اظ آٖ ٔتٙفط ضٛز ٚ تٟٛض ضا ضزبيت  ىٙٙسیٔ ٝیتطج یاست. ٔخال يسُ ضا ثٝ ل ٘سٜثط ضٙٛ ُیٔ بیضغجت  زبزیا ٙسٜیٌٛ

 ٘ٛو ٞستٙس. ٗیٕٞٝ اظ ٕٞ یازث یٚ   اغطاق ٞب ىیثس ٟبتیتب قجى فطز ثٝ آٖ ضاغت ضٛز. تطج ىٙٙسیًٔٙب ٔ

 پٌح گاًِ طٌاػات

 ُیپٙذ غٙبيبت )غٙبيبت ذٕس( تطى تیتطت ٗیاظ چٝ ٘ٛو ثبضس اضظش آٖ ٔتفبٚت است. ثس بسیٔمسٔبت ل ٙىٝیا ثطحست

 . وٝ يجبضتٙس اظ:ىٙسیذبظ ٔكطح ٔ یضسبِٝ ا هیوٝ اضسكٛ زضٔٛضز ٞط طٛزیٔ

 ثطٞبٖ-1

 رسَ-2

 سفسكٝ-3

 ذكبٝث-4

 ضًط -5

 است: طیٞطوساْ ثطضطح ظ ی سٜیفب

 لبقى ٗیی;تجثطٞبٖ

 ٔطٟٛض یی; ضارسَ

 طٔكبثكی; ايتمبز ربظْ غٔغبِكٝ

 ُی; ترضًط

 كیاظ تحم رتٝی:ثطٞبٖ رّٕٝ غبزق ٚ ٔٛاز ضًط وبشة ٚ ٔٛاز رسَ ،ٔغبِكٝ ٚ ذكبثٝ آٔ سیٍٛیزضٔٛضز غٙبيبت ذٕس ٔ ذٛارٝ

ٚ  یالّ ،یاظ ٕٔىٙبت اوخط ٍطیٌفتٝ ا٘س ٔٛاز ثطٞبٖ اظ ٚارجبت ٚ ٔٛاز ٔغبِكٝ اظ ٕٔتًٙبت ٚ سٝ ٔٛاز  ز ٗیزٚض است ٚ ٕٞچٙ

 است. یٔتسبٚ

 تشّاى



ٞٓ غٛضت ٚ ٞٓ  یًٙیاست  بسی٘ٛو ل ٗیتط فیضط ُیزِ ٗیٝ ٕٞث طٛزیٔ ُیتطى ٙبتیمیاست وٝ ٔٙحػطا اظ  یبسیل ثطٞبٖ

 .ستیچٖٛ ٚ چطا ٘ یثطا یآٖ ٞٓ وبٔال زضست است ٚ فطغت زٝیاست ٚ زض ٘ت یاستٛاض تیٔبزٜ زضٟ٘ب

وٝ ٔبزٜ  طای. ظطٛزیاستفبزٜ ٕ٘ ٍطیٞٓ استفبزٜ اظ ثطٞبٖ است وٝ زض آٖ ٞب اظ چٟبض ٘ٛو ز بتیٚ لبقً بتیبؾیاستحىبٔبت ض ُیزِ

 ضىُ زْٚ است وٝ ضىُ    اَٚ اضطف ؾطٚة است. بیٚ استٛاض است ٚ غٛضت آٖ ٞٓ ٔٙتذ ضىُ اَٚ  ٗیمیثطٞبٖ 

 تشّاى السام

 یتشّاى لو-1 

 یتشّاى اً-2 

 یلو تشّاى

٘فسٝ  یاغغط ثبضس ٚ ف یوٝ حسٚسف آٖ يّت ٚرٛز اوجط ثطا یثطٞب٘ ٍطیثٝ يجبضت ز ٓیثط یثٝ سطاٌ ًَّٔٛ ٔ یاظ يّت پ 

 .ىٙسیٔ بٖیضا ث ُیزِ

 . ىٙسیٕ٘ بٖیضا ث ُی٘فسٝ زِ یف یثطيىس ثطٞبٖ ِٕ یِٚ ٓیجطیثٝ ٚرٛز يّت ٔ ی: اظ ًَّٔٛ پیا٘ ثطٞبٖ

 یاظ ٚرٛز پطٝ  یاٞبِ یوٝ سطفٝ  بثسیٚ زضٔ جطزیٔ بیٔبالض یثٝ ٚرٛز پطٝ  یذٛز پ مبتی: پعضه زض تحمیثطٞبٖ ِٕ ٔخبَ

 است. بیٔبالض

 .طٛزیٔ بیٔبالض یٔتٛرٝ ٚرٛز پطٝ  ٕبضاٖیث ی: پعضه ثبتٛرٝ ثٝ سطفٝ یثطٞبٖ ا٘ ٔخبَ

حىٓ  كیاست وٝ ٞٓ   سجت تػس ی٘ٛو زض ثطٞبٖ ِٕ ٗی.  وٝ اطٛزیسجت اتػبَ ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ٔ یٚسف زض ثطٞبٖ ِٕ حس

تٟٙب  یأب زض ثطٞبٖ ا٘. ىٙسیيّت ٔ    بٖیثطٞبٖ ِٓ ث ی. پس ثٝ قٛض وّىٙسیٔ بٖیٚ ٞٓ سجت ٚرٛز آٖ ا٘تسبة ضا زض ذبضد ث

رّٕٝ  هیٚضضىستٝ ضسٜ است(:  یسرٗ ٌفت ثٝ يٙٛاٖ ٔخبَ )يّ تٛاٖیٕ٘ یٚرٛز زاضز أب اظ ٚرٛز يّت ذبضر كیتٛاٖ تػس

 است. بٔسٜی٘ بٖیثٝ ٔ یسرٙ یيّ یوطز أب اظ يّت            ٚضضىستٍ كیتػس تٛاٖیاست وٝ تٟٙب ٔ یا

غٛضت  ٗیا طیٚ زض غ یثبضس ٚ ٞٓ سجت اتػبَ اغغط ثٝ اوجط ثبضس ثطٞبٖ، ثطٞبٖ ِٕ كیحس ٚسف يّت ثسست آٚضزٖ تػس اٌط

ٚ اظ يّت ثٝ ًَّٔٛ  ىٙسیٔ بٖیاغغط   ث یچٖٛ ثطٞبٖ ِٓ ، چٖٛ يّت ٚرٛز اوجط ضا زض ذبضد ثطا زٝیاست. زض ٘ت یثطٞبٖ ا٘

 اظ ثطٞبٖ اٖ ًٔتجط است. صیث طسسیٔ

ٚ  یاظ يّت ثٝ     ًَّٔٛ ِٕ سٖیضس یآ٘ -2،  یِٕ -1ثطٞبٖ ثط زٚ لسٓ است   یًٙیثطٞب٘ٙب ثبِّٓ......)  یيجبضت يطث تطرٕٝ

 ٔحىٓ ٚ استٛاض است.( ٗیمیٚ زض  یٔمسْ ثط ا٘ ی.ِٕیثطيىس ا٘



وٝ اظ يّٓ ثٝ يّت ، يّٓ ثٝ     ًَّٔٛ حبغُ  طایاست ظ یتط اظ ثطٞبٖ ا٘ ستٝیضب ی: ثطٞبٖ ِٕسیٍٛیٔٙكك ذٛز ٔ ذساٚ٘سٌبض

ضٛز چطا وٝ      ًَّٔٛ ٕٔىٗ است يُّ ٔرتّف  یحبغُ ٕ٘ یٙیمیًَّٔٛ ثٝ يّت، يّٓ ثٝ يّت ثٝ غٛضت أب يّٓ اظ  طٛزیٔ

 یثبسٓ اِجطٞبٖ ٞٛ ثطٞبٖ ِٓ، ال٘ٝ ًٔك ٗی:  ٚ احك   اِجطاٞ ىٙسیٔ بٖیث اضبضاتٔٙهٛض ذٛارٝ زض وتبة  ٗیزاضتٝ ثبضس. ثٝ ٕٞ

 ٚرٛز ٚ اًِمُ  یِّسجت ف

ا٘س أب ٔمسٔبت ثطٞبٖ اَٖ فمف سجت زض يمّٙس  زٝیزٚ ٔمسٔٝ ثطٞبٖ ِٓ ٞٓ زض ٚرٛز ٚ ٞٓ زض يمُ ٔمسْ ثط ٘ت سیٍٛیسپس ٔ ٚ

ثرص تط   اظ ثطٞبٖ اَٖ )يّٓ اظ ًَّٔٛ ثٝ  ٗیمی. زض وُ ثطٞبٖ ِٓ) يّٓ اظ يّت ثٝ ًَّٔٛ( ثٝ ٔطاتت ستٙسیزض قجى ٔمسْ ٘ یِٚ

 يّت( است.

 ُیٚ حب ی٘زٛٔ كیٔحبسجبت زل كی: ))اٌط ٔب اظ قطىٙسیٔ بٖیث طیتحت يٙٛاٖ ظ یخبِٔٛؾٛو اضسكٛ ٔ ٗیٚاؾح تط ضسٖ ا یثطا

ذسٛف حىٓ ثٝ  ٓیٚ اٌط اظ     ٔطبٞسٜ ٔستم ٓیِٓ ضفتٝ ا كیثٝ قط ٓیيّٓ ثٝ ٌطفتٕٙبٜ حبغُ وٙ سیٔبٜ ٚ ذٛضض ٗیث ٗیضسٖ ظٔ

 .ٓیا ضفتٝاَٖ  كیثٝ قط ٓیٚ ٔبٜ وٙ ٗیضسٖ ظٔ ُیحب

 .جبضسیيّٓ اَٖ ٔ یثطٞبٖ ِٓ ٚ يّٓ اسف یوٝ يّٓ ايّ سیٍٛیثبضٜ ٔ ٗیزض ا ٙبیثٝ شوط است وٝ اثٗ س الظْ

 

 یهـالة ػلو

ضا  یبتیسجت چٖٛ ٔٙكك ٔططف ثط يّْٛ ٔرتّف است وّ ٗیٚ لبثُ ايتٕبز است ثٝ ٕٞ طیًٔت یبسیثطٞبٖ ل ٓیوطز بٖیث چٙب٘ىٝ

وٝ زض  ی)ًّٔٛٔبت ٔكّٛة( وٝ  يجبضت است اظ: سٛاالتیزٞس اظ رّٕٝ ٔكبِت يّٕ یضٚز ضا ٔٛضز ثحج لطاض ٔ یوٝ ثٝ وبض ٔ

 ٔكّت َِٓ -3ٔكّت ُٞ -2ٔكّت ٔب  -1لسٓ است:  ٝآٖ ثط س ٗی. وٝ ٟٕٔتططٛزیيّْٛ ٔرتّف ٔكطح ٔ

 ٔزٕٛو ضص لسٓ است.  طٛزیٔ ٓیثط زٚ لسٓ تمس هیچٖٛ ٞط  ٚ

 طایٔب ٔمسْ ثط ٕٞٝ ٔكبِت است ظ ٗیٝ(. اچ یًٙی بی ستیضبضحٝ : سٛاَ اظ ٔفْٟٛ ِفم ) چ یٔب-1ٔب ثط زٚلسٓ } -ٔب ٔكّت

(. زض رٛاة ستی)چیض تیٚ ٔبٞ متی: سٛاَ اظ حممٝیحم یٔب-2ِفم است.  یثسا٘س زا٘ستٗ ًٔٙ سیوٝ فطز ثب یعیچ ٗی٘رست

 است سٛاَ ضٛز.{ تیٔبٞ یّیوٝ تفؿ یض فیتًط سیثب

 ّل هـلة

 ثط زٚ لسٓ است ُٞ



٘ٝ(. ٔحَٕٛ ُٞ  بیٔٛؾٛو ٚرٛز زاضز  بی)آىٙسیٔ یٚ آٖ سٛاَ اظ ٚرٛز ض طٛزیضبضحٝ شوط ٔ ی:  پس اظ ٔب كٝیُٞ ثس-1

سٛاَ ٚرٛز يسْ  یًٙیاست ٚرٛز    ٔكّك  یٔكّٛة آٖ ٚرٛز ض كٝیثٝ ُٞ ثس ی٘بٍٔصاض ُی))ٔٛرٛز(( است ٚ زِ كٝیثس

 است. یض

 كٝی٘ٝ(. ٚاؾح است وٝ ُٞ ٔطوجٝ پس اظ ُٞ ثس بیٔٛؾٛو ٔتػف ثٝ فالٖ ٚغف است  بی)آسیُٞ ٔطوجٝ: زضثبضٜ ٚرٛز ٔم-2 

 یض یثطا یاست ٚ ثٝ اغكالح حجٛت ض ٟٛزٜیث یعیثٛزٖ ثٝ چ سیًّْٔٛ ٘طٛز سٛاَ اظ ٔم یعیچٖٛ تب ٚرٛز چ طٛزیشوط ٔ

 فطو حجٛت ٔخجت ِٝ است.

ت وٝ تًطف يّت ٔكّت ِٓ آٖ اس ٍطیِٓ احجبت ثٝ يجبضت ز-2ِٓ حجٛت -1سٛاَ اظ يّت است ٚ ثط زٚ لسٓ است  -ِٓ ٔكّت

 تًطف يّت ٚرٛز. ثٝ يٙٛاٖ ٔخبَ : یثطا بیاست ٚ  كیتًطف يّت تػس یتٟٙب ثطا بیٚ آٖ  ىٙسیرٛاة ُٞ ٔ

 ُ؟یثٝ چٝ زِ بیچطا  ٓییٍٛیزضٕٗ است . ٔب ٔ یاحٕس ثب فال٘ ٙسیٍٛیٔ

 یًٙی ٓیىٙیاٚ ضا سٛاَ ٔ یزضٕٙ ُیزِ-2)ِٓ حجٛت( ٓیزضٕٗ ضسٖ احٕس ضا ثسا٘ ُیزِ ٓیرٛاٞیٔ-1 طٛزیزٚ ٘ىتٝ شوط ٔ ٙزبیا زض

 )ِٓ احجبت(یثطز یاٚ پ یثٝ زضٕٙ ُیتٛ ثٝ چٝ زِ ٓیپطسیٔ

 خذل

اٚ ضا زض ٔٛضز  سٜیسٛاَ وٙس ٚ يم یٍطیفطز ٔساْ اظ ز هیوٝ  ٙػٛضتیزٚ ٘فط. ثٝ ا بٖیيجبضت است اظ پطسص ٚ پبسد ٔ رسَ

زفبو  یسٞبی.آٖ ضرع وٝ اظ يمسٞسیٚ آٖ فطز سٛاِٟب ضا پبسد ٔ ىٙسیٔكّت زيٛت ٔ یثفٟٕس ٚ اٚ ضا ثٝ ثطضس یأط

وٝ اِعاْ ٘طٛز. ٚ آٖ وس وٝ  ىٙسیتالش ٔ بضیٚ ثس طٛزیٔ سٜیٔ٘ب تیٔز بی( سٜیيم هیقطفساض  یًٙیٚؾى ) ىٙس،حبفمیٔ

 یٔٙهٛض اظ ٚؾى ٘هط. طٛ٘سیٔ سٜی٘بٔ ی. ٚ ٞط زٚ رسِطٛزیٔ        سٜی٘بلؽ ٚؾى ٘بٔ بیاٚ ضا ٘مؽ وٙس سبئُ  سٜیيم رٛاٞسیٔ

آٖ است وٝ حبفم  سبئُ. ٞسف جبضٙسیّٔتعْ ٔ طٚاٖیپ یٔرتّف وٝ زاضا بٖیثبضس ٔب٘ٙس ٔصاٞت ٚ از یآٖ ًٔتمس یاست وٝ ثطا

آٖ است وٝ زض  تیٔزبة وطزٖ اٚ ثسست آٚضز. ٚ ٞسف ٔز  یثطا یثىطب٘س ٚ اظ سرٙبٖ اٚ فطغت    ییٚؾى ضا ثٝ تٙبلؿٍٛ

ثٝ وبض    ضفتٝ  یًٔٙ ٗیزضست ثٝ ٕٞ ٛ٘بٖیزض  ىٖٛیبِىتیاظ ٔىبِٕٝ زاضز وٝ ِفم ز یحبِت یرسِ. پس ٔحبٚضٜ بفتسیثٙجست   ٘

 (.ٌفتبض;ىٖٛی;زٚ، ِىتبیاست)ز

 .ىٙسیٔ ییضإٞٙب          فیغّجٝ ثط حط یضا ثطا تیوٝ ٞٓ سبئُ ٚ ٞٓ ٔز یرسَ يجبضت است اظ ٔزٕٛيٝ لٛايس ٚ اغِٛ فٗ

وٝ      پبسد آٖ ضا  ىٙسیٚ ٚإ٘ٛز ٔ ىٙسیاست وٝ زض اثتسا اظ ضرع سٛاَ ٔ ی٘ٛو رسَ ٕٞبٖ ٔحبٚضات سمطاق ٗیثٟتط

 .ىطب٘ٙسیٔ ییضرع ضا ثٝ تٙبلؿٍٛ تیسٛاِٟب وٝ حسبة ضسٞب٘س تب زض ٟ٘ب ٗیا پطسسیاظ اٚ ٔ یٍطیسپس سٛاَ ز سا٘سیٕ٘

 زٝی٘ت سٞسیَ ذٛز لطاض ٔٔسّٕبت ضا زض ٔمسٔٝ استسال تیچٖٛ ٔز تیتطت ٗیٔطٟٛضات ٚ ٔسّٕبت است ثٝ ا یرسِ بسیل ٔبزٜ

 تیاظ ٔسّٕبت ٔز بیثىطب٘س ٚ  ییذٛز ضا ثٝ تٙبلؿٍٛ فیذبظ حط یثب ٟٔبضت سیٚ سبئُ ثب جبضسیاٚ ٔٛضز لجَٛ ٔ یٞٓ ثطا

است ٔكٕئٙب ٔطتُٕ ثط  طیٚ ))چٖٛ   ٞسف اظ رسَ اِعاْ غ سیٕ٘ب فبزٜوٝ ثكال٘ص آضىبض است است یزیثٝ ٘تب سٖیضس یثطا



 یضٚش استبز هی٘ٝ  ىٙسیوٝ رسَ ٔ یزاضز پس وس بدیيٙبز احت  ی٘عاو است ٚ زض الّت اٚلبت رسَ ثٝ استفبزٜ اظ ٘ٛي ی٘ٛي

 یاست ٚ آٖ ضا ٘ٛي بِفٔر ٜٛیض ٗیاضسكٛ ثب ا ُیزِ ٗیثٝ ٕٞ ىٙسیضا اثساو ٔ یوٝ يّٕ یٚ ٘ٝ ضٚش يبِٕ ىٙسیٔ حیضا تطط

 بءیاضربظ زض ٔٛضز اض سیثٝ يمب بءیتٛرٝ ثٝ اض یفٗ رسَ ثٝ رب طایظ طٛزیٕ٘ ٗیمیوٝ ٔٛرت  سا٘سیٔجٕ ییزض سرٍٙٛ ٗیتٕط

 .پطزاظزیٔ

قطف سٛاَ  سٜیيم   طٝیٕٞ یزض ٔمسٔبت رسِ ىٝیزض حبِ س،یٍٛیذٛز لبقى سرٗ ٔ طٝیاستسالَ وٙٙسٜ ٕٞ یٔمسٔبت ثطٞب٘ زض

آٖ ضا ا٘تربة وٙس اٚ ٕٞبٖ ضا ٔمسٔٝ  وٝ فطز یٚ ٍٞٙبٔ ٙسیضا ثطٌع یىیزٚ قطف تٙبلؽ  ٗیوٝ ث طٛزیٚ اظ اٚ ذٛاستٝ ٔ طٛزیٔ

 .سٞسیلطاض ٔ  بسیل

ثٝ آٖ پبسد زاز ٚ   سبئُ آٖ ضا رعء  تیٔز ٙىٝیٚ پس اظ ا یرسِ ٝیوٝ ثب ازات استفٟبْ ٔٛضز سٛاَ سبئُ است لؿ یٟبیلؿ

 یٚ ًٔٙ طٛزیزض  رسَ ٚؾى ذٛا٘سٜ ٔ ٙبٔٙسیٔكّٛة ٔ یضا وٝ زض يّْٛ ثطٞب٘ بسیل زٝیٚ ٘ت طزیٍی٘بْ ٔ یوطز ٔمسٔٝ رسِ بسیل

 .پطزاظ٘سیآٖ ٔ بَاثك بیاست وٝ ثٝ احجبت  ییٚؾى ٕٞبٖ زيٛ

است ٚ اِتعاْ آٖ تٕبٔتط، أب  ىتطیثٝ يمُ ٘عز بسیاٌطچٝ ل یرسَ أىبٖ استفبزٜ اظ استمطاء ٚرٛز زاضز. ثمَٛ ذٛارٝ قٛس زض

 .ستطیاست ٚ زض الٙبو ٔف ىتطیاستمطاء ثٝ حس ٘عز

ثٝ  ٍطیىسیٔتمبثُ ًٔتمس٘س ثسٖٚ ٞسف  اِعاْ  سٜیوٝ زض ٔٙبنطٜ زٚ ضرع وٝ ثٝ زٚ يم طایثب ٔٙبنطٜ اضتجبٜ وطز. ظ سیضا ٘جب رسَ

آضىبض ضٛز قطف ٔربِف آٖ ضا      ٗیاظ قطف یىیحك ثٛزٖ  ىٝیضا وطف وٙٙس ٚ ٍٞٙبٔ متیحم تیتب زض ٟ٘ب پطزاظ٘سیثحج ٔ

 .ىٙسیلجَٛ ٔ

 هغالـِ ای سفسـِ

ثٝ وبض ضٚز ٘سجت ثٝ   غبحت آٖ ٚؾى  یا سٜیثبقُ وطزٖ يم یثطا یًٙیثٝ وبض ٌطفتٝ ضٛز  یٚؾً ؽی٘م یوٝ ثطا یبسیل ٞط

ٚ  یثطٞب٘ تیضا تجى تیغٛضت ٚ ٔبزٜ آٖ وبٔال زضست ثبضس تجى یبسی. حبَ اٌط لطٛزیٔ سٜیزض ٞٓ وٛفتٗ( ٘بٔ یًٙی) تیتجى

حك ٘جبضس ثّىٝ  یأب اٌط  ٔمسٔبت زض ًٔٙ ٙبٔٙسیٔ    یرسِ تیثبضس تجى تضسٜ اظ ٔطٟٛضات ٚ ٔسّٕب ُیاٌط ٔمسٔبت آٖ تطى

 ٗیحك ثىبض ثطز ٚ اظ ا یثٝ حك ضا ثزب ٝیضج یبیوٝ لؿب ی.   پس وسرٛا٘ٙسیٔ ییسٛفسكب بسیثٝ حك ثبضٙس آٖ ضا ل ٝیتٟٙب ضج

 یبیلؿب یًٙی سیزٛیٔ یثٝ رسِ تطجٝضا وٝ  ی)ٕٞچٙب٘ىٝ وس طٛزیٔ سٜی٘بٔ ییٔغبِكٝ ٚ سٛفسكب سیزٛیٔ یتطجٝ ثٝ ثطٞب٘ كیقط

 ٗیمیثٝ  ٝیضج یبیلؿب یًٙی.( پس ٔبزٜ سفسكٝ ٔطجٟبت ٙبٔٙسیغٙبيت اٚضا ٔطبغجٝ ٔ جطزیٔطٟٛض ثىبض ٔ یضجٝ ٔطٟٛض ضا ثزب

آٖ است وٝ آٖ ٞب ضا ثط يمَٛ ضٚاد زٞٙس ٚ يّت ثٝ غّف افتبزٖ ضٛ٘سٜ. ثٝ  بسبتی٘ٛو ل ٗیزض ا ٗیمیوبضثطز ضجٝ  ُیاست ٚ زِ

 .سبظزیٔٙتمُ ٔ      یٍطیضا ثٝ ز یىیٚ حىٓ ذبظ  پٙساضزیآٖ ٔ ٝیضج یضا ثزب یعیوٝ شٞٗ چ ٙستیا یقٛض وّ

 ٗیتحت ا ىٙسیشوط ٔ جبیظ یٔخبِ ٙٝیظٔ ٗی. اضسكٛ زض استیاست أب زض ٚالى چٙبٖ ٘ حیاستسالَ غح ٝیآ٘ىٝ سفسكٝ ضج ذالغٝ

است)ثطٞبٖ( ٚ ٌبٜ تٟٙب  بضیتٕبًٔ یٌبٞ عیستسالَ ٞٓ ٘ا بضیاظ ظض٘بة است ٚ ٌبٜ اظ ظض وٓ ي یعیيٙٛاٖ وٝ ٕٞب٘كٛض وٝ ٌبٜ چ

 .طٛزیتفبٚت لبئُ ٕ٘ بضیظض ٘بة ٚ ظض وًٕ ٗی٘جبضس ث طی٘مبز ثػ یوس تباظ قال زاضز)سفسكٝ( ٚ اِجتٝ  یضٚوط



 ستی٘ یضى یرب چیوبض آٖ ثبقُ وطزٖ حك است ٚ حك رّٜٛ زازٖ ثبقُ. ٚ ٞ طای٘بپسٙس است ظ یضٚض یضٚش سفسك پس

 :سیٍٛیٔ ٗیچٙ بٖیسٛفسكبئ    بٖیث ٜٛیغًٙت ٚ ض ٗیوٝ ٌٕطاٜ سبذتٗ اظ رّٕٝ ٔفبسس ثعضي است. ذٛارٝ زض ٔصٔت ا

يّٓ قّت تفٛق     ٝیتٟٙب اٞساف ثبقُ است ٔب٘ٙس ذٛز ضا يّٓ ٚإ٘ٛز وطزٖ ٚ ثسٖٚ سطٔب ىطب٘سیوٝ فطز ضا ثٝ ٔغبقّٝ ٔ آ٘چٝ

ٔٙهٛض         ٗیسٛاَ ٚ رٛاة ٔطزْ ثٝ رُٟ ذٛز ايتطاف وٙٙس ً٘ٙ زاض٘س ٚ ثٝ ٕٞ زض ٔٛارٟٝ ثب ٙىٝیوطزٖ. افطاز سفسكٍٟطا اظ ا

تب ٔطٟٛض ضٛ٘س ٚ اسٓ  ٙسیزٛیٚ لبَ ٘عز ٔطزْ ٔطٟٛض ضٛ٘س ٚ زض ٔمبثّٝ ثب يّٕب اظ ا٘ٛاو   ٔغبِكٝ ثٟطٜ ٔ ُیوٝ ثب ل رٛاٞٙسیٔ

تب  ىٙٙسیتالش ٔ بضیٔغبِكٝ ثس ٗیلٛا٘ یطیبزٌیٔٙهٛض زض وست ٚ  ٗیثٝ يٙٛاٖ يبِٓ شوط ضٛزٚ ثٝ ٕٞ ٙبٖیآٟ٘ب زض ٘عز نبٞطث

ثّىٝ زض ؾٕٗ سرٗ  ىٙٙسیتٟٙب ثٝ وبضثطز ٔطٟٛضات اوتفب ٕ٘ كبٖٔغبِ سیٍٛیٚ ثبظ   ٔ ب٘ساظ٘سیضا وٝ ثرٛاٞٙس زض چبِص ث یٞطوس

ٚ ثب  سٞٙسیزضٌٚ سٛق ٔٚ سرٗ اٚ ضا ثب افعٚزٖ حطف ٘بحك ثٝ  ىٙٙسیسطظ٘ص ٔ سا٘ستٝیٔربقت زض  ٔٛضز آ٘چٝ ٔسّٓ   ٔ

احٛاالت ثب  ٗیوٝ ٕٞٝ ا ستی٘ یضى چیٚ ٞ ىٙٙسیٔ طبٖیٚ پط طیوطزٖ ٚ وبضثطز اغكالحبت ٘بآضٙب ٔتح طیذزبِت ظزٜ ٚ   تحم

 جطزیضا ثٝ وبض ٔ ٓیسفسكٝ ِفم حى ٗیاست. اِجتٝ لٛا٘ یضٚا٘ یثبضظ آٖ يمسٜ ٞب ُیٔٙبفبت زاض٘س ٚ زِ یٚ     اذالل یضطف يّٕ

ٌطفتبض ٔغبِكٝ    ضسٜ ا٘س ضا ثتٛا٘س ٘زبت زٞس.  ىٝیوسب٘-3زض اٚ احط ٘ىٙس  یٍطیٔغبِكٝ ز -2ذٛز غّف ٘ىٙس  -1:ُیثٝ سٝ زِ

ثبستبٖ ضٚاد وبُٔ زاضت ٚ  ٛ٘بٖیسفسكٝ زض     ٜٛیوبُٔ زاضتٝ ثبضس. ض یثط احٛاَ ظٞط ٞب آٌبٞ سیوٝ ثب یطٔبٞ تیٕٞب٘ٙس قج

ؾًف ٚ  ُیضس٘س ٚ اضسكٛ ا٘ٛاو سفسكٝ ٚ زال طیظ ذٛز ثب آٟ٘ب       زضٌذب ٜٛیچٖٛ سمطاـ ٚ      افالقٖٛ ثب ض یوسب٘

 وطز. بٖیث ستٝیضب یثبقُ ثٛزٖ آٟ٘ب ضا ثٝ ضٚض

 

 خـاتِ

 ی.فٗ    ذكبثٝ حطفٟبطزیٍیافطاز ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٔ رتٗیالٙبو ٚ ثطاٍ٘ یوٝ زض ثطاثط رٕى ثطا یيجبضت است اظ سرٙ ذكبثٝ

سرٗ ضٛز.ٔمسٔبت ذكبثٝ  یطایٞسف اظ ذكبثٝ آٖ است وٝ ضٙٛ٘سٜ ضا ٔٙفًُ وٙس ٚ پص أٔٛظزیاست وٝ ضٚش الٙبو ضا ثٝ افطاز ٔ

وٝ ٔٛضز لجَٛ ٕٞٝ ٞستٙس ثٟطٜ  ٗیٚ ثعضٌبٖ ز بٔجطی. چٖٛ ذكبثىٙٙسٜ اظ سرٙبٖ   پتاظ ٔطٟٛضات ٚ ٔهٙٛ٘بت ٚ ٔمجٛالت اس

ثط  تٛا٘سیٚ اٌط ٟٔبضت زض فٗ ذكبثٝ زاضتٝ ثبضس ٔ ٙسیٙطیسرٙص ثط زِٟب ٔ ىٙسیٚ ِحٗ ذٛز ضا ٔتٙبست ثب والْ ٔ سیزٛیٔ

ذٕس  بتیوّ ٗیيْٕٛ زض ث كیتػس یثطا یتغًٙ چی: ٞسیٍٛیذكبثٝ ٔ طیٔٙهٛض   ذٛارٝ زض تبح ٗیثٍصاضز ثٝ ٕٞ طیتبح ٗیحبؾط

ثٝ ثطٞبٖ ضجبٞت زاضزپس     بتیَ ٞٓ زض وّوٝ رس طایوٝ يْٕٛ ٔطزْ اظ زضن ثطٞبٖ ٚ رسَ ٘بتٛا٘ٙس ظ طایظ  ستیثطتط اظ ذكبثٝ ٘

يٙٛاٖ وطز وٝ ثطٞبٖ ٔرػٛظ ذٛاظ ٚ ذكبثٝ ٔرػٛظ     تٛاٖیٔ یثٝ قٛض وّ ستیالٙبو يْٕٛ ٘ یثٟتط اظ ذكبثٝ ثطا یغًٙت

ٚ ثبظ  ستیثٝ يّٕطبٖ ٘ ٍطاٖیز ٕبٖیاظ ٔطزْ ثٝ نٙطبٖ وٕتط اظ ا یثطذ ٕبٖی: اسیٍٛیيٛاْ است. چٝ ثٝ لَٛ ًّٔٓ اَٚ وٝ ٔ

ذكبثٝ ٚ  ىٛیآ٘زب وٝ فطٔٛزٜ است: ٔٙهٛض اظ    حىٕت ثطٞبٖ ٚ ٔٙهٛض اظ پٙسٚا٘سضظ ٘ ُی: اضبضت ٘فس تٙعىٙسیذٛارٝ يٙٛاٖ ٔ

 ٔطاز اظ ربزَ ٕٞبٖ رسَ است



       ی: ٔحممبٖ ٔتبذط ضًط ضا حسسیٍٛیٔ أٚضزٚیضا ثٝ رٕى ٞط زٚ غٙف پطزاذتٟب٘س ٔ ىٝیوسب٘ فیذٛارٝ تًط تیزض ٟ٘ب ٚ

 ثط ٚرٝ اتٓ. یٟب٘س ربٔى ٞط زٚ ًٌٔٙفت

ٔحبوبت اظ يبِٓ  یاست ثّىٝ ضًط ٘ٛي یبِپطزاظیتػٛض وطز وٝ ضًط سطاسط ذ سیاست ٘جب التیٔبزٜ ضًط اظ ٔر ٓیٌفت ٙىٝیا اظ

ثّىٝ زض آٖ ثب      افعٚزٖ ٚ وبستٗ ٚ آٚضزٖ  ىٙسیٕ٘ فیٚالى ضا تٛغ ٗیغٛضت وٝ ضبيط ًٕٔٛال ي ٗیٚالى است. زض ا

 .ىٙسیتػطف ٔ جبیظ ٟبتیتطج

 عزیبٍ٘یٚ ضلع زاضز. ثٙهط اضسكٛ آ٘چٝ ضبيط ضا ثٝ ضًط    ٌفتٗ ثطٔ یمیثّىٝ اٚ وبضش ضجبٞت ثٝ ٔٛس ستیضبيط ٔمّس ٘ پس

 ياللٝ ثٝ ا٘سزبْ ٚ آً٘ ٚ ٚظٖ -2ا٘سبٖ ثٝ ٔحبوبت  صیٚ ٌطا بقیاضت -1است عیاظ زٚ چ طٛزیٚ ٔٛرت ِصت ثطزٖ ٔب ٔ

        طیثطط ثط سب یٞب یاظ ثطتط یىیٚ  طٛزیٔ سٜیزض ا٘سبٖ ز یاست وٝ اظ وٛزو یعٞبیغطٔحبوبت  سیٍٛیٔحبوبت ٔ زضثبضٜ
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     طیاظ ٔٛاضز ظ هیوساْ  ىٙسیٔ ییضإٞٙب فیغّجٝ ثط حط یوٝ ٞٓ سبئُ ٚ ٞٓ حبفم ٚؾى ضا ثطا یٔزٕٛيٝ لٛايس ٚ اغِٛ -6

 است؟

 ذكبثٝ-4ضًط -3ثطٞبٖ -2رسَ -1

 است؟ طیاظ ٔٛاضز ظ هیرسَ وساْ  بسیٔبزٜ ل -7

 بتیٔسّٕبتٕٛٚٞ-4ٔطٟٛضاتٛٔسّٕبت -3ٔطٟٛضات -2 بتیٕٚٞ-1

 است؟ طیاظ ٔٛاضز ظ هیوساْ  أٔٛظزیزض الٙبو ضا ثٝ افطاز ٔ كیٚ ضٚش تٛف ٗییوٝ آ یغٙبيت -8

 ضًط-4رسَ -3ذكبثٝ -2سفسكٝ -1

 است؟ طیاظ ٔٛاضز ظ هیثٙهط اضسكٛ ٔبزٜ ضًط وساْ  -9

 بتیٕٚٞ-بتیٕٚٞ-4 التٛٔطجٟبتیٔر-3ٔطجٟبت -2 التیٔر-1

 

 :یسَاالت تست پاسخ

1-3  *2-4   *3-3   *4-2   *5-4  *6-1  *7-3  *8-2  *9-1  

 یحیتشش

وٝ حسٚسف آٟ٘ب ثب آٟ٘ب         ییبیلؿب-5ٔتٛاتطات -4 بتیاِٚ-3 بتیتزطث-2ٔحسٛسبت -1 س؟یضا ٘بْ ثجط بسیٔٛاز ٔرتّف ل -1

 التیٔر-14ٔػبزضات -13ٔسّٕبت -12ٔهٙٛ٘بت -11ٔطجٟبت -10ٔطٟٛضات -9 بتیٕٚٞ-8ٔمجٛالت -7 بتیحسس-6است 

 ا٘سبٖ حبغُ ضسٜ است ٔخُ: آتص سٛظاٖ است. یوٝ اظ ضاٜ حس ثطا ییبیٞستٙس؟ لؿب ییبیٔحسٛسبت چٝ ٘ٛو لؿب -2

 ثسست آٔسٜ است  یذف یبسیحس ٚ ٔالحهٝ ٔىطض ٚ ثب ل كیوٝ اظ قط ییبیٞستٙس؟ لؿب ییبی٘ٛ لؿبٔزطثبت چٝ  -3



حبغُ ضٛز ٚ ٞطٌع اظ آٖ         ٍطیز عیچ یزضپ ٛستٝیپ یعیزض ٔزطثبت ثٝ چٝ ًٔٙبست؟ آٖ است وٝ چٖٛ چ یذف بسیل -4

 .ستی٘ یٚ تػبزف یٔٙفه ٘طٛز حتٕب ًَّٔٛ آٖ است ٚ أط اتفبل

يمُ لطاض      ٗیمیٚ   كیوٝ ثبِصات ٔٛضز تػس ییبیزض وساْ يّْٛ وبثطز زاض٘س؟ لؿب طتطیٞستٙس ٚ ث ییبیٝ ٘ٛو لؿبچ بتیاِٚ -5

يّْٛ    طٚ٘سیثىبض ٔ یبؾیوٝ زض  يّْٛ ض یبتی. اٍِٚطیشات آٟ٘بست ٘ٝ أط ز طٛزیثساٟ٘ب ٔ ٗیمیوٝ ٔٛرت  یعیچ یًٙی طزیٍیٔ

 .طٛ٘سیٔ سٜیٔتًبضفٝ ٘بٔ

ثٝ احجبت   بدیاحت  عی: ٕٞٝ چسیٍٛیاضسكٛ زض رٛاة ٔ س؟یٍٛیيّٓ ٚ استسالَ چٝ ٔ یثٝ ٘ف بٖیسٛفسكبئاضسكٛ زض رٛاة  -6

ٞطوس لبئُ لجِٛٙس. ٚ ذالغٝ ٕٞٝ ًّٔٛٔبت لبثُ احجبت  یٚ ثطا یٟیوٝ ذٛزثرٛز ًّْٔٛ ٚ ضٚضٗ ٚ ثس بی٘ساضز ٚ چٝ ثسب لؿب

 .ستی٘ یٚ ثطٞب٘

    یاحتٕبَ         ٔٛاقبت ٚ تجب٘ بضیافطاز ثس تیاست وٝ ثسجت ضٟبزت ٚ ضٚا ییبیٞستٙس؟ لؿب ییبیٔتٛاتطات چٝ  ٘ٛو لؿب -7
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 .رٛا٘ٙسیٔاِٛارت لجِٟٛب 
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 ستیفكطت ٘ كیشاتب ٔٛضز تػس بی٘ٛو لؿب ٗیا س؟ی. ضطح زٞطیذ بیفكطت ٞستٙس  كیٔطٟٛضات شاتب ٔٛضز تػس بیآ -10

وٝ ٔٛضز اتفبق   است چٖٛ شٞٗ اظ آغبظ  یزض ٔسبئّ ىٗیِٚ یٕٚٞ یبیٚ ٘ٝ لؿب ب٘سیيمّ یاِٚ یبیٔطٟٛضات ٘ٝ لؿب ٗیثٙبثطا

 .سٞب٘سزض ٘فس ٔمطض ض بفتٝیثب   آٟ٘ب ا٘س ٚ يبزت  یوٛزو
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 .بثسیثسجت    ٔطبثٟت ثبحك ثط نٛاٞط يمَٛ ضٚاد ٔ

تب ثًس  طزیصپ یٔ  ٓیاست وٝ ٔتًّٓ زض آغبظ تًّ ییبیثب ٞٓ زاض٘س؟ ٔػبزضات لؿب یٔػبزضات ٚ اغَٛ ٔٛؾٛيٝ چٝ تفبٚت -12

    یٚ اٌط اظ ضٚ طٛزیٔ سٜیاٌط ثٝ ضٚش استٙىبض ثبضس ٔػبزضات ٘بٔ ٓیتسّ ٗیزض ٕٞبٖ يّٓ احجبت ضٛز ا بی ٍطیز یاظ آٖ زض يّٕ

 ثبضس اغَٛ ٔٛؾٛيٝ. جٙفسیتسبٔح ٚ ق

  یعیآ٘ىٝ چ یثطا طٛزیثىبض ثطزٜ ٔ ُیثّىٝ ثمػس تر كیتػس مبویاست وٝ ٘ٝ ثٝ لػس ا ییبیلؿب ست؟یچ التیٞسف ٔر -13

 . ع٘سیزض ٘هط آٚض٘س ٚ ٘فس ضٙٛ٘سٜ ضا ثطاٍ٘ ٍطیز عیضا چ



 ییرسَ: ضا-2لبقى  ٗیمیثطٞبٖ: -1 س؟ییذالغٝ اظ ٞطوساْ ثٍٛ یفیغٙبيبت پٙذ ٌب٘ٝ اظ ٘هط اضسكٛ وساْ ا٘س؟ ٚ تط -14

 ُیضًط: تر-5 طربظْیذكبثٝ: ايتمبز غ-4 بثكطٔكیٔغبِكٝ: ايتمبز ربظْ غ-3اِتعْا  یٔمتؿ بیٔطٟٛض 
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ثٛرٛز  ی: آٖ است وٝ زض آٖ اظ يّت پیثطٞبٖ ِٕ-1 س؟یسیآٟ٘ب ثٙٛ فیاظ تًبض یٚ ذالغٟب سی٘بْ ثجطالسبْ ثطٞبٖ ضا  -17

 .جط٘سیثٝ يّت ٔ یاظ ًَّٔٛ پ ی: ثطيىس ثطٞبٖ ِٕیثطٞبٖ ا٘-2ًَّٔٛ ثطزٜ ضٛز 

        بٖیثساٖ ضا ث كیضا زض شٞٗ ٚ تػس ٝیثطٞبٖ اٖ تٟٙب يّت ارتٕبو زٚقطف لؿ س؟یضا ضطح زٞ یٚ ا٘ یتفبٚت ثطٞبٖ ِٕ -18

وٝ     ثطٞبٖ ِٓ ٞٓ يّت ٚرٛز         یثساٖ ٚارت است. زض غٛضت كیوٝ چطا تػس بثسیآٖ ا٘سبٖ زضٔ ّٝیٚ ذالغٝ ثٛس ىٙسیٔ

 ك ثٝ آ٘طا.یٚ ٞٓ يّت تػس ىٙسیٔ بٖیٔكّٛة ضا ث

اظ يّٓ ثٝ يّت يّٓ  یوٝ ثطٞبٖ ِٕ طایاست؟ ظ یاظ ثطٞبٖ ا٘ ستٟتطیثٝ ٔطاتت ضب یثطٞبٖ ِٕ سیٍٛیچطا ذساٚ٘سٌبض ٔٙكك ٔ -19

وٝ چٖٛ ًَّٔٛ ٕٔىٗ است يُّ ٔرتّف زاضتٝ ثبضس   اظ يّٓ ثٝ ًَّٔٛ يّٓ ثٝ يّت  یزض غٛضت طٛزیثٝ ًَّٔٛ حبغُ ٔ

 .طٛزیحبغُ ٕ٘ ٗیًٔ

 یٔب-2ضبضحٝ: سٛاَ اظ ٔفْٟٛ   ِفم  یٔب-1ٔب ثط زٚ لسٓ است  س؟یزٞ حیٔب ثط چٙس لسٓ است ٚ ٞط وساْ ضا تٛؾ -20

 .ىٙسیٔ ءیض تیٚ ٔبٞ متی: سٛاَ اظ حمٝیمیحم

ِٓ ثٝ چٝ ًٔٙبست ٚ ثط چٙس لسٓ است؟ ِٓ سٛاَ اظ يّت است ٚ ٔطتجٝ آٖ پس اظ ٔكّت ُٞ است ٚآٖ ثط زٚلسٓ  -21

 ِٓ احجبت-2ِٓ حجٛت -1است

     ٗیزض طٛزیٔ     طیزٚ تٛ زضٌ ٗیذبظ ث یيجبضت است اظ ثحج ٚ پطسص ٚ پبسد وٝ ثٙحٛ ست؟یٔٙهٛض اظ رسَ چ -22

ٚ اٚ  ساضزیٔكّت ٚأ یٚ اٚ ضا ثٝ ثطضس طٛزیٔ بیرٛ یاٚ ضا زضثبضٜ أط سٜیٚ يم ىٙسیسٛاَ ٔ یٍطیاظ ز ٛستٝیپ یىیوٝ  كیقط

 .سٞسیسٛاِٟب ضا پبسد ٔ

 فیغّجٝ ثط حط یاست وٝ ٞٓ سبئُ ٚ ٞٓ حبفم ٚؾى ضا ثطا یفٗ رسَ ثٝ چٝ ًٔٙبست؟ ٔزٕٛيٝ لٛايس ٚ اغِٛ -23

 .ىٙسیٔ ییضإٞٙب



است وٝ      ًٕٔٛال اثتسا       یٕ٘ٛ٘ٝ رسَ ٕٞبٖ ٔحبٚضات سمطاق ٗیثٟتط س؟یزٞ حیٕ٘ٛ٘ٝ رسَ وساْ است تٛؾ ٗیثٟتط -24

زاز رٛاة اٚ ضا ٞطچٙس  یقطف      رٛاث ٙىٝیٚ ٕٞ سا٘سیوٝ رٛاة ضا ٕ٘ ىٙسیٚإ٘ٛز ٔ ٗیٚ چٙ ىٙسیسٛاَ ٔ یسمطاـ اظ وس

حسبة ضسٜ ٚ     بضیسٛاالت ضا وٝ اِجتٝ ثس ٗیٚ ا ىٙسیٔكطح ٔ ٍطیز یسٛاِ ثبظٚ  طزیپصیٕٔبضبت ٔ كیغّف ٚ ٘بلع ثبضس ثكط

 ضٛز . سٜیوط ییتب ضرع قطف ثحج ثٝ   تٙبلؿٍٛ سٞسیٔٙهٓ است ٕٞچٙبٖ ازأٝ ٔ

ثساٖ  تیٔز  ٙىٝیٚ پس اظ ا یرسِ ٝیوٝ ثب ازات استفٟبْ ٔٛضز سٛاَ سبئُ است لؿ یٟبیلؿ ست؟یچ یٔمسٔٝ رسِ -25

 . طزیٍی٘بْ ٔ یوطز ٔمسٔٝ رسِ بسیُ آٖ ضا رعء لرٛاة زاز ٚ سبئ

ثىبض  ضٚز ٘سجت ثٝ     یسٞبیاثكبَ يم یثطا یًٙیالبٔٝ ضٛز  یٚؾً ؽی٘م یوٝ ثطا یبسیٞط ل ست؟یٔغبِكٝ چ بیسفسكٝ  -26

 یغٛضت بسیغٛضت ل بیثٝ حك ثبضس  ٝیحك ٘جبضس ثّىٝ ضج یحبَ اٌط ٔمسٔبت زض ًٔٙ طٛزیٔ سٜی٘بٔ تیغبحت آٖ ٚؾى تجى

 ذٛا٘ٙس. ییسٛفسكب بسیضا ل بسیفبسس ثبضس ل

     یتطجٝ ثٝ ثطٞب٘ كیقط ٗیٚ ثس جطزیحك ثىبض ٔ یثٝ حك ضا ثزب ٝیضج یبیوٝ لؿب یوس ست؟یو یسٛفسكبئ بیٔغبِكٍٟط  -27

 .سیزٛیٔ

 ُیوٝ تؿّ ستیوبض آٖ ثبقُ وطزٖ حك ٚ حك رّٜٛ زازٖ ثبقُ است ٚ ضه      ٘ طای٘بپسٙس است؟ ظ یچطا سفسكٝ وبض -28

 ٚ ٌٕطاٜ سبذتٗ ٚ ثغّف ا٘ساذتٗ اظ رّٕٝ ٔفبسس ثعضي است.

غطفب      ىطب٘سیآ٘چٝ ا٘سبٖ ضا ثٝ ٔغبِكٝ غطف         ٔ س؟یٍٛیٔغبِكبٖ چٝ ٔ ٜٛیض بٖیذٛارٝ زض شْ غًٙت سفسكٝ ٚ ث -29

يّٓ ٚ حىٕت قّت  ٝیٖٚ سطٔبٚإ٘ٛزٖ ٚ ثٙبضٚا زض سّه فؿال آٚضزٖ ٚ    ثس ٓیاغطاؼ فبسس است ٔب٘ٙس ذٛز ضا يبِٓ ٚ حى

ٚلبَ  ُیثب ل رٛاٞٙسیرٟت ٔ ٗیتفٛق وطزٖ. ٔغبِكبٖ ز  ًٔطؼ سٛاَ ٚ رٛاة يٛاْ اظ ايتطاف ثٝ رُٟ   ً٘ٙ زاض٘س ٚ ثٟٕ

ضٚاد ثٛز ٚ ثٙعز  طبٖیتب سرٗ ا ٙسیزٛیٚ ٔغبِكٝ تٕسه ٔ ّٝیٚ زض ٔمبثّٝ يّٕب ٘بچبض ثٝ ا٘ٛاو ح بثٙسیيٛاْ ضٟطت  هیثٙعز

 يّٕب ّٔتجس ضٛ٘س. ثٝ ٙبٖینبٞط  ث

 طٛزیٔ طازیآٟ٘ب ا رتٗیالٙبو ٚ ثطاٍ٘ یوٝ زض ثطاثط رٕى ثطا یسرٙ أٔٛظز؟یضا ٔ یعیٚ فٗ آٖ چٝ چ یذبقجٝ چٝ ٘ٛو سرٙ -30

 .أٔٛظزیزض الٙبو ضا ٔ كیٚ ضٚش تٛف ٗییاست وٝ آ یٚ فٗ ذكبثٝ غٙبيت

ثٝ الٛاَ     تیٔمسٔبت ذكبثٝ اظ ٔطٟٛضات ٚ ٔهٙٛ٘بت ٚ ٔمجٛالت است ٚ چٖٛ  ذك ٙس؟یٙطیثط زَ ٔ تیچطا سرٗ ذك -31

 .ٙسیٙطیٚ ِحٗ ثب والْ ٔتٙبست است سرٙص ثط زِٟب ٔ سیزٛیوٝ ٔمجَٛ اِمٛال٘س استطٟبز ٔ یٚ ثعضٌب٘ ٗیز یبیٚ اِٚ بٔجطاٖیپ

     طسسیثٝ زضرٝ ذكبثٝ ٕ٘ یالٙبي كیاظ غٙبيبت ذٕس زض افبزٜ تػس یغٙبيت چیٞ س؟یٍٛیذكبثٝ چٝ ٔ طیذٛارٝ زض تبح -32

 ٞٓ. یلبغط است ثّىٝ اظ رسِ یثطٞب٘ بسبتییيمَٛ يبٔٝ اظ ازضان  طایظ



 طایاست ظ بتیٚ ٘مُ زاستبٟ٘ب ٚ   حىب ُیچٝ ٞستٙس؟ استطٟبز ٚ تٕخ طٛزیذكبثٝ ٔ طیوٝ ٔٛرت وٕبَ تبح یاظ رّٕٝ يٛأّ -33

 طٛزیٔ طایاست وٝ ذكبثٝ زض حؿٛض رٕى ا ٗیذكبثٝ ا طیزض لسضت تبح ٍطیاست.يبُٔ ز بسیاظ ل ىتطی٘عزثكجى يٛاْ  ُیوٝ تٕخ

 .سٞسیلطاض ٔ طیذبظ حىٕفطٔبست وٝ ٕٞٝ حبؾطاٖ ضا تحتتبح یربًٟٔطٙبسبٖ ٚرسا٘ طیٚ زض رٕى ثٝ تًج

  یٚ اض يجبضت بثسی بٖیرط ٗیًٔ یتیغطؼ ٚ غب یثسٛ طٛزیٔ طازیاست وٝ آ٘چٝ زض آٖ ا ٗیا ست؟یذكبثٝ چ یضطـ زضست -34

 ٗیًٔ یٚ ٘مطٝ ا كیزل یزض سرٗ ذٛ     قطح سیٞط سرٙطاٖ ثب ٗیٔطرع زاضتٝ ثبضس ٚ ثٙبثطا یزض ٘هبْ وُ ذكبثٝ ٔحّ

 .عزیثپطٞ ییزاضتٝ ثبضس ٚ اظ پطاوٙسٌٛ

 ذیٚ ٘تب طسیب٘سیٌبٜ ٔ یآزٔ یًٙی سیأیفطاٞٓ ٔ التیثٙهط اضسكٛ ضًط اظ ٔر ؟یسیاضسكٛ ضا ثٙٛ سٌبٜیضًط اظ ز یًٔٙ -35

ٚ  طٛزیسطٌطْ ٔ التیثٝ  تر عی٘ یٚ آٖ فّسفٝ ٘بْ زاضز ٚ ٌبٞ سٞسیوٙس ٚ ثٟأٟ٘ب غٛضت ٔٙهٓ ٔ بٖیاستسالالت ذٛز ضا ث

 وٝ ضًط ٘بْ زاضز. ىٙسیٔٙهٓ اثساو ٔ یبالتیذ

زض  طٙبسٙسیٔ          ٝیفضًط ضا ثب ٚظٖ ٚ لب بٖیيطٚؾ ست؟یاسالْ زض چ بٖیتفبٚت ٍ٘بٜ اضسكٛ ثٝ ضًط ثب ٍ٘بٜ يطٚؾ -36

 .سا٘سیضًط ٔ یثٛزٖ ضا ضطـ اغّ عیبآلٔیوٝ اضسكٛ ذ یحبِ

ياللٝ ثٝ -2ا٘سبٖ ثٝ ٔحبوبت         صیٚ ٌطا بقیاضت-1سا٘س؟یضا ٔٛرت ِصت ثطزٖ ٔب اظ ضًط ٔ یاضسكٛ چٝ يٛأّ -37

 ا٘سزبْ ٚ آًٞٙ ٚ ٚظٖ

وٝ  ستی٘ یتٛرٝ زاضت وٝ تٟٙب ًٔب٘ سیتٛرٝ وطز؟ ثب ستیثب یٍطیثٝ چٝ أط ز ٗیٚ ٔؿبٔ یزض ضًط يالٜٚ ثط ًٔب٘ -38

 . ىٙسیآٟ٘ب ٔسحٛض ٔ ٗیتٙبست ث تیٚ ضيب سٜیثّىٝ ثىبض ثطزٖ اِفبل ٌع عزیبٍ٘یضٙٛ٘سٜ ضا ثطٔ

 

 

 

 

 

 

 


